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TACK FÖR 2018 – NU JOBBAR VI 
VIDARE FÖR EN BÄTTRE VÄRLD! 
År 2018 bjöd på både hopp och förtvivlan för människor världen över. Kriget i 
Syrien gick in på sitt åttonde år och även om ett slut på striderna ser ut att komma 
närmare, så var civila på flera håll i landet mycket hårt drabbade under 2018. 
Belägringen av Östra Ghouta och den svåra situationen för internflyktingar i Idlib 
är ett par exempel på när civila har utsatts för omänskliga prövningar.  

I Jemen har kriget nu pågått i snart fyra år. Konflikten har skapat vad FN klassar 
som världens största humanitära kris. Ofattbara 85 000 barn rapporteras ha dött 
av undernäring sedan kriget började och behovet av humanitär hjälp är enormt.  

Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot, utan något som skapar stora 
svårigheter för utsatta befolkningar varje dag. Inte minst i Sahel-regionen och 
på Afrikas horn tvingar klimatförändringar människor att lämna sina hem och 
berövar dem på deras inkomstkällor. 

Återkommande naturkatastrofer fortsätter slå mot Sydostasien, och under året var 
Indonesien mycket hårt drabbat av jordbävningar och tsunamier som påverkade 
hundratusentals människor.  

I alla dessa kriser finns Islamic Relief. Vi delar ut matpaket, restaurerar vattenkäl-
lor, ger människor skydd, skapar trygga platser för barn och säkrar deras skolgång. 

Vid sidan av att lindra mänskligt lidande i akuta situationer kämpar vi en rättvis 
och hållbar global utveckling på lång sikt. Genom att lära människor läsa, stärka 
deras inkomstkällor och stötta befolkningar att anpassa sig till ett förändrat klimat 
vill vi ge dem makten över sina egna liv. 

Med medel från Sida, Radiohjälpen, Forum Syd och privata donationer kan vi 
göra en verklig skillnad i människors liv runtom i världen.

Även här i Sverige pågår vårt viktiga arbete med behövande och nyanlända. 
Vi ger akut hjälp till några av samhällets mest marginaliserade grupper, och vi 
arbetar framgångsrikt med att välkomna nyanlända med samhällsvägledning, 
språkkaféer och utflykter för att bryta isolering. Här är frivilligt arbete en nyckel 
och vi vill hylla de insatser som våra volontärer gör.

En annan viktig del av vårt uppdrag är att göra utsatta gruppers röster hörda i 
samhällsdebatten och försöka påverka beslut i en riktning som gynnar dem vi 
arbetar för. Under året har vi stärkt vårt påverkansarbete.  

Tack för att du är med oss!

Lamia Elamri   Mohamed Ibrahim 
Ordförande   Generalsekreterare    
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"De som ger av vad de äger för Guds sak kan 
liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart 
ax bär hundra korn. Gud mångdubblar 
avkastningen för den Han vill; Gud når 
överallt och Han vet allt." 
 (Koranen 2:261)
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Men behoven finns också i Sverige. Här fokuserar vi 
på asylsökande, nyanlända samt ensamkommande 
unga från Nordafrika. Vi arrangerar språkkaféer, 
samhällsvägledning och utflykter, och kopplar ihop 
nyanlända med människor som är etablerade i Sveri-
ge. Vi hjälper också människor med akuta behov med 
exempelvis mat och övernattning. 

1.1 FÖRENINGENS SYFTE
IR Sverige är en ideell förening som verkar för en rätt- 
vis och hållbar global utveckling baserad på Islams  
budskap om respekt för människovärdet och upp- 
maningen till fattigdomsbekämpning och lindring  
av mänskligt lidande.

1.2 MÅL 
IR Sveriges mål:

 Lindra akut mänskligt lidande. 

 Med förebyggande arbete som utbildning, 
självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå 
människor att utvecklas och få rimliga levnads-
förhållanden.

 Skydda mänskligt liv och hälsa.  

 Bidra till ökad kunskap om humanitärt bistånds- 
och utvecklingsarbete. 

 Värna specifikt om barns och kvinnors mänskliga 
rättigheter, såsom rätt till utbildning, utveckling 
och försörjning.

 Motverka orättvisa globala strukturer.

1.3 VÅRA VÄRDERINGAR
ANSVAR (Amana). Vi har ett ansvar att förvalta jorden  
och dess resurser på ett hållbart sätt och uppfylla våra  
plikter gentemot mänskligheten. 

MEDKÄNSLA (Rahma). Vi tror på att skydda och värna  
om varje liv och vi samarbetar med andra humanitära  
aktörer för att lindra nöd orsakad av katastrofer, 
fattigdom, krig och orättvisor. 

UPPRIKTIGHET (Ikhlas) I vårt arbete mot fattigdom 
och lidande drivs vi av uppriktighet mot Gud och en 
strävan att bibehålla vårt förtroende som humanitära 
aktörer genom att agera transparent och ansvarsfullt. 

SOCIAL RÄTTVISA (Adl) Vi arbetar för att garantera 

1 ISLAMIC RELIEF 
ÅR 2018

”Jag vet att familjer kämpar för att överleva med 
den hjälp de får av oss; de berättar hur våra matpa-
ket ibland inte räcker mer än två veckor eftersom 
de delar med sig till grannar och närstående. Deras 
gulbleka hud och insjunkna ögon – båda tecken på 
undernäring – är tydliga indikatorer på att människ-
orna i Hodeida och Jemen inte klarar mycket mer.”

Orden är Salem Jaffer Baobaids, projektkoordinator 
för Islamic Relief i hamnstaden Hodeida i Jemen, och 
han skrev dem i november 2018. Under hösten var 
situationen i Jemen desperat. Kriget i landet hade kört 
ekonomin i botten och gjort ett redan fattigt folk fat-
tigare. Salem Jaffer Baobaid tillhörde dem som hade 
möjlighet att sätta sina barn i säkerhet i en annan del 
av Jemen. Men själv stannade han kvar för att kunna 
hjälpa sina medmänniskor – en av de lokala hjältar 
som möjliggör för Islamic Relief att bistå de allra mest 
utsatta även när det är svårt.

Islamic Relief verkar för en rättvis och hållbar 
global utveckling baserad på Islams budskap om 
respekt för människovärdet, uppmaningen till 
fattigdomsbekämpning och lindring av människors 
lidande. Islamic Relief Sverige grundades år 1992 
som en del av Islamic Relief Worldwide och foku-
serade då på akuta humanitära insatser och fad-
derverksamhet. Idag arbetar vi också mycket med 
rättighetsbaserade utvecklingsinsatser. Under år 
2018 sträckte sig vårt arbete från den akuta krisen 
i Jemen, via klimatsatsningar i Kenya till läskun-
nighetskurser i Afghanistan och katastrofhjälp i 
samband med naturkatastrofer i Indonesien. Om 
inget annat anges gäller denna årsrapport projekt 
som drivs av det svenska kontoret.

En nyckel till att lyckas med både långsiktiga utveck-
lingsprojekt och akuta insatser är vår starka förank-
ring i lokalsamhällena. Islamic Relief har lokala kontor 
och samarbetspartners i 49 länder, främst i Sydasien, 
Mellanöstern, Nordafrika, Sahel och Afrikas horn. 
Islamic Relief Worldwide bidrar varje år till att förse 
miljontals människor med rent vatten, mat, försörj-
ning, utbildning och sjukvård. 
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VALBEREDNING: Muayyad Aldala, Suheer Sherif, 
Mostafa Kharraki

IR Sveriges arbetsutskott består av ordförande och 
två ledamöter som väljs av styrelsen. Arbetsutskottets 
uppgifter är bland annat att förbereda ärenden till 
styrelsen och agera stöd till kansliledningen i de ope-
rativa frågorna. Generalsekreteraren är adjungerad 
till arbetsutskottet.

1.5 KANSLI 
Islamic Relief Sverige växer kontinuerligt. Under 2018 
tillkom flera nya kollegor och vi är nu 33 anställda 
fördelat på internationella avdelningen, insam-
lings- och kommunikationsavdelningen, nationella 
avdelningen samt ekonomi- och administrations-
avdelningen. De flesta anställda är stationerade på 
huvudkontoret i Solna, medan några jobbar på våra 
kontor i Malmö och Göteborg. 

NY STRATEGI FÖR 2017 – 2021 

Ökande konflikter, migration, klimatförändringar, 
svältkatastrofer, islamofobi, och en alltmer polarise-
rad värld ställer nya krav på Islamic Relief Sveriges 
arbete. I strategin som gäller år 2017-2021 eftersträvar 
IR Sverige att stärka arbetet med framför allt rättig-
hetsbaserade projekt och att öka fokus på följande 
områden:

 Demokrati och mänskliga rättigheter. 
 Miljö och klimat.
 Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. 

alla människor deras rättigheter så att de ges möjlig- 
het att förverkliga sin fulla potential och utveckla sina  
förmågor. Genom vårt arbete ges mer välbemedlade 
människor och institutioner en chans att hjälpa fattiga 
och utsatta människor. Vi arbetar även aktivt för 
jämställdhet mellan könen. 

FULLÄNDNING (Ihsan) Våra verksamheter i kampen 
mot fattigdom och för att lindra lidande känneteck-
nas av hög kvalitet, en strävan efter fulländning och 
ett värdigt samarbete med de människor vårt arbete 
tjänar. 

1.4 STYRELSE
Ordförande och styrelseledamöter väljs på årsmötet 
och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska pla-
neringen. Styrelsen är policyskapande och ska i första 
hand behandla frågor av större betydelse rörande 
verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi och 
budget. Ingen av styrelseledamöterna får något arvo-
de. Så här såg styrelsen ut under 2018:

ORDFÖRANDE: Lamia Elamri

LEDAMÖTER: Omar Mustafa, Pontus Selander, Anela 
Ciber Jasarevic, Naser Adem, Meriem Bassoumi, 
Ola Johansson, Ahmed Farah 

SUPPLEANT: Maroua Abid

REVISORER: Tomas Mathiesen, EY (auktoiriserad 
revisor), Mohamed Temsamani (förtroendevald 
revisor)

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

INSAMLING &
KOMMUNIKATION

INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN

NATIONELLA
AVDELNINGEN

GENERAL-
SEKRETERARE

STYRELSE

Islamic Relief Sveriges struktur
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"Ni kommer inte att uppnå 
sann fromhet, förrän ni ger åt 
andra av det som ni [själva] 
värdesätter; Gud har full 
kännedom om vad ni ger." 
 (Koranen 3:92) 
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Våra projekt finansieras idag i huvudsak via institutio-
nella bidrag från Sida, Forum Syd och Radiohjälpen, 
men vi ökar kontinuerligt de egna insamlingarna och 
strävar efter att fortsätta med det. Vi ska också utveck-
la påverkansarbetet samt att öka organisationens när-
varo och deltagande i olika sammanhang i Sverige. De 
fyra övergripande områdena i Islamic Relief Sveriges 
strategi är följande:

MOBILISERING AV MÄNNISKOR OCH FINANSIERING 
IR Sveriges verksamhet är beroende av ökad in-
samling och utvecklad kommunikation. Genom att 
stärka varumärket och samarbetet med lokalfören-
ingar skapar vi större möjligheter för insamling och 
frivilligarbete. 

STÖDJA OCH STÄRKA UTSATTA GRUPPER I SVERIGE 
Från både medlemsorganisationer och omgivande 
samhälle har efterfrågan ökat på att IR Sverige ska bi-
dra till att motverka sociala utmaningar i landet. Det 
nationella arbetet ska därför förtydligas och göras 
mer hållbart. 

STÄRKA OCH VIDAREUTVECKLA DET 

INTERNATIONELLA ARBETET 
Det internationella arbetet i allmänhet och utveck-
lingsarbetet i synnerhet är i behov av förstärkning 
och kapacitetsökning. Områdena demokrati och 
mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jäm-
ställdhet ska prioriteras, liksom påverkansarbete.  

STÄRKA INTERN STYRNING OCH KONTROLL 

IR Sveriges roll som en demokratisk, humanitär 
biståndsorganisation med muslimsk profil behöver 
förtydligas. Organisationens identitet och profil 
behöver därför förstärkas internt och externt. Sam-
tidigt behövs en förstärkning och utveckling av den 
interna organisationen.
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2VAD VI GÖR - ETT AXPLOCK 
FRÅN 2018

10



11

62 000
62 000 barn världen över har faddrar genom Islamic Relief. 
Dessa garanteras bland annat mat på bordet och utbildning.

2,5 MILJONER 
2,5 miljoner människor i Syrien fick mat, medicin, rent vatten 
och stärkta inkomstkällor.

350 000
350 000 människor fick tillgång till rent vatten.

9 000
9000 människor fick nödhjälp efter tsunamin i Indonesien
i september.

2,5 MILJONER
2,5 miljoner människor i krigets Syrien fick mat,
hälsoinsatser, utbildning och rent vatten. 

11
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3INTERNATIONELLA 
AVDELNINGEN

År 2018 var ett år där långvariga kriser och akuta ka-
tastrofer fortsatte att avlösa varandra. Kriget i Syrien 
gick in på sitt åttonde år och i Jemen har kriget pågått 
i snart fyra år. Här råder vad FN klassar som värl-
dens största humanitära kris. Barn dör av sjukdomar 
som går att bota och befolkningen hungrar. Torka, 
översvämningar och konflikter slår hårt mot befolk-
ningar i Afrika söder om Sahara och på Afrikas horn 
och tvingar människor att lämna sina hem.

Allt färre människor lever i extrem fattigdom, 
men över 130 miljoner människor beräknas vara i be-
hov av humanitär hjälp. Kriser till följd av klimatför-
ändringar slår extra hårt mot människor som redan 
är marginaliserade. I slutet av 2017 var 68,5 miljoner 
människor på flykt undan krig och konflikter. En 
stor del är på flykt i sitt eget land (Global Humanita-
rian Overview 2019). 

Befolkningar i Sydostasien drabbades återkommande 
av allvarliga naturkatastrofer såsom jordbävningar 
och tsunamier.

I denna utmanande omvärld fortsätter Islamic Relief 
vårt arbete med att lindra mänskligt lidande och 
upprätthålla mänsklig värdighet. Vi når till platser 
dit många andra organisationer inte har tillgång och 
kan på så vis bistå utsatta människor som annars inte 
får någon hjälp. Med respekten för människovärdet 
som ledstjärna delar vi ut mat för dagen och bistår 
med skydd till människor på flykt, levererar sjukvård 
till krigsområden, behandlar undernärda barn och 
restaurerar livsviktiga vatten- och sanitetsanlägg-
ningar i områden där dessa saknas.
Och det finns ljusningar. Utöver att lindra lidandet 
för människor i kriser driver Islamic Relief en lång 
rad utvecklingssamarbeten i bland annat Bangladesh, 
Afghanistan och Kenya. Tillsammans med lokal-
befolkningarna hjälper vi samhällen att lyfta sig ur 
fattigdom, vi främjar jämställdhet mellan män och 
kvinnor och stöttar befolkningar i att anpassa sig till 
ett förändrat klimat. I detta kapitel hittar du infor-
mation om Islamic Relief Sveriges projekt utomlands.

VÅRA SAMARBETEN 

 Islamic Relief ingår under år 2017-2020 i ett tre-
årigt partnerskap med Sida, den svenska myndig-
heten för internationellt utvecklingssamarbete, 
vilket ger möjlighet till flerårig finansiering av 
våra insatser världen över.

 IR Sverige är en av partnerorganisationerna till 
Radiohjälpen och en del av Världens Barnkam-
panjen. Under 2018 ingick vi ett ramavtal med 
Radiohjälpen vilket bland annat innebär förenk-
lad rapportering och ansökningsprocess.

 IR Sverige är medlem i Forum Syd.

VÅRA ÅTAGANDEN

Islamic Relief jobbar gentemot människor som ofta 
är mycket utsatta på grund av akuta eller långvariga 
kriser. För att säkerställa att våra insatser kommer 
de mest behövande till del och att lokalbefolkning-
ens inflytande garanteras är våra uppförandekoder 
centrala:

 IR har undertecknat Internationella Rödakors och 
Rödahalvmånefederationens Code of Conduct.

 Islamic Relief Worldwides Code of Conduct defi-
nierar metoderna för IR:s arbete, och tjänar som 
vägledning i etiska och metodologiska frågor.

 Islamic Relief Worldwide är medgrundare och 
medlem i CHS – Core Humanitarian Standards, 
ett system för att förbättra kvaliteten på våra 
insatser. Under 2017 blev vi som första muslimska 
organisation certifierad enligt CHS.

FÖR EN HUMANITÄR HJÄLP SOM INKLUDERAR,

SKYDDAR OCH TAR ANSVAR

Islamic Relief ska bistå dem som är i störst behov av 
hjälp och vi ska verka för att skydda grupper som är 
extra utsatta i samband med kriser, exempelvis kvin-
nor, barn och personer med funktionsvariation.  

Men socioekonomisk status, geografi och diskrimi-
nering på grund av exempelvis funktionsnedsättning 
eller kön kan göra det svårt att nå dessa grupper med 
humanitär hjälp. När FN:s medlemsländer antog de 17 
globala målen för hållbar utveckling slog man fast att 
inget mål är uppnått om det inte är uppnått för alla, den 
så kallade leave no one behind principen. Som huma-
nitär aktör arbetar vi i världens mest utsatta samhällen 
- där risken är stor att människor åsidosätts på grund av 
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ISLAMIC RELIEF INTEGRERAR ARBETET

MOT KÖNSBASERAT VÅLD

Våld mot kvinnor är ett av de allvarligaste uttrycken 
för den globala ojämställdheten. I Islamic Reliefs 
strategi är arbetet för jämställdhet mellan könen ett 
särskilt prioriterat område, och en konkret metod 
för oss att uppnå ökad jämställdhet att integrera 
insatser mot könsbaserat våld i våra humanitära 
projekt. 

Ett exempel är när vi skapade arbetstillfällen 
för nyutexaminerade unga i Gaza. 20 av deltagarna 
utbildades då i att motverka könsbaserat våld och fick 
därefter i uppdrag att föra kunskaperna vidare till sina 
arbetsplatser. När vi stöttade kvinnor i Jemen att starta 
verksamheter för att få en egen inkomst så priorite-
rades kvinnor som hade överlevt könsbaserat våld. 
När vi gav akut hjälp till människor som drabbats av 
översvämningar i Mali så tog vi samtidigt hjälp av 
lokala religiösa ledare och andra inflytelserika perso-
ner för att minska acceptansen för och förekomsten 
av könsbaserat våld. Genom att på detta sätt integrera 
arbete mot könsbaserat våld i våra humanitära insatser 
kan vi mer effektivt nå kvinnor som utsatts, samt 
minska risken för framtida våld och arbeta långsiktigt 
mot mer jämställda samhällen.

djupt rotade strukturer. Det är vårt ansvar att med hjälp 
av kunskap och väl utarbetade strategier och metoder 
motverka detta och se till att hjälpen når dem som 
behöver den mest. 

Under år 2017 inleddes ett projekt där vår perso-
nal i sex länder med stöd av Sida utbildades för att på 
bästa sätt kunna tillgodose behov hos kvinnor, män, 
flickor och pojkar i olika åldrar och oberoende av 
funktionsnivå. Dessa fältkontor har gradvis gått mot 
en mer inkluderande humanitär hjälp, och under 
2018 byggde vi vidare på erfarenheterna i Kenya, 
Sudan, Etiopien, Gaza, Syrien, Pakistan och Afgha-
nistan. Dessa länder präglas av konflikter, naturkata-
strofer eller både och, och Islamic Relief har en stark 
lokal närvaro i samtliga av dessa komplexa miljöer. 
Nu kompetensutvecklas lokalkontoren med fokus på 
bland annat inkludering, möjlighet till ansvarsut-
krävande och konfliktkänslighet, detta innebär att 
vi ytterligare säkerställer att våra insatser bygger på 
en omfattande förståelse för lokala förutsättningar, 
och människors olika behov i krissituationer. På så 
sätt arbetar vi aktivt för att, i alla led, undvika att den 
hjälp vi ger gör mer skada än nytta, och att den når 
dem som behöver den mest. Under projektets gång 
har IR också utvecklat nya metoder och verktyg för 
att stärka hela IR-familjens kapacitet kring inklude-
ring, i hela projektprocessen.

Lokala team stöttas och utbildas av Islamic Relief Worldwide 
så att humanitära insatser anpassas efter lokala behov. Inget 
land eller situation är den andra lik. I Jemen gör kriget det 
svårt att nå fram med hjälpinsatser. 
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FÖR HÅLLBARA OCH FREDLIGA SAMMHÄLLEN I

KENYA, PAKISTAN, INDONESIEN OCH FILIPPINERNA

En av fem av världens invånare – mer än 1,6 miljar-
der människor – lever i samhällen som är påverkade 
av konflikter. 68,5 miljoner människor är på flykt 
från sina hem för att undkomma konflikt och förföl-
jelse1. Mellan år 2007 och 2017 har antalet människor 
som dör i konflikter fyrdubblats. Förutom att kon-
flikter skapar oerhört mänskligt lidande hämmar 
de också ekonomisk utveckling, raserar skolsystem 
och samhällelig kapacitet. Konflikter slår extra hårt 
mot kvinnor och andra utsatta grupper i samhället. 
Byggandet av fredliga och inkluderande samhällen är 
alltså av yttersta vikt för att kunna säkra hållbar och 
långsiktig utveckling. 

Därför arbetar Islamic Relief med att främja fred, 
genom att fokusera på de många och ofta komplexa 
bakomliggande orsaker som leder till spänningar i 
samhällen. I en Sidafinansierad satsning, och i en-
lighet med Sidas strategi för hållbar fred, påbörjades 
under 2018 ett arbete i fyra olika länder: Indonesien, 
Filippinerna, Pakistan och Kenya. Baserat på ett 

Irak

omfattande deltagande och en grundläggande 
förståelse för den lokala fredsdynamiken inrättas 
plattformar för dialog, för att minska fördomar, bryta 
polarisering och uppmuntra till fredliga lösningar 
på konflikter. Samtidigt driver vi insatser för att 
stärka människors ekonomiska möjligheter, eftersom 
ekonomisk ojämlikhet riskerar att spä på känslan av 
utanförskap och underblåsa konflikter. Då naturkata-
strofer, beredskap vid kriser, klimatförändringar och 
hantering av naturresurser ofta spelar en stor roll för 
att öka spänningar, arbetar vi också i tät dialog med 
nyckelaktörer för att öka samhällens motståndskraft 
i samband med katastrofer. Ungdomar är i fokus, 
eftersom de är framtida nyckelspelare för att åstad-
komma attitydförändring i positiv riktning.

Programmet följs av forskare från Centre for Trust, 
Peace and Social Relations vid Coventry University. 
På så vis hoppas vi kunna dra användbara lärdomar 
om hur vi kan arbeta långsiktigt och integrerat för att 
uppnå fredliga, inkluderande och hållbara samhäll-
en.
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Irak

Jemen
Palestina

Tunisien

Libanon

Syrien

upp till sex månader. Satsningen beräknas ha gynnat 
ytterligare 2 500 familjemedlemmar som kunde lägga 
mer pengar på mat, kläder och sin hälsa. I en fortsätt-
ning på projektet under 2018 och 2019 är målet att nå 
ytterligare 470 nya nyexaminerade studenter. 

I maj 2018 eskalerade våldsamheterna mellan 
Palestina och Israel i Gaza. Över 100 människor 
dödades och över 12 000 skadades. Gazas sjukvårds-
system var redan mycket pressat, och de regelbundna 
strömavbrotten skapar en enorm stress för persona-
len. Nu översvämmades sjukhusen av skadade med 
stor brist på medicinsk utrustning och läkemedel 
till följd. För att rädda liv och upprätthålla mänsklig 
värdighet i denna svåra situation bistod Islamic Relief 
i en Sida-finansierad akutinsats sjukhus i området. Vi 
levererade medicinsk utrustning till sju akutmottag-
ningar och intensivvårdsavdelningar under tre må-
nader, vilket beräknades komma 10 000 människor 
till del.

FÖR EN HÅLLBAR ÅTERUPPBYGGNAD AV IRAK

År 2017 förklarade den irakiska regeringen att den så 
kallade Islamiska Staten, IS, var bekämpad i landet. 
Striderna mellan regeringen och IS hade då drivit sex 
miljoner människor på flykt. Nu när läget i landet 
har stabiliserats har fyra miljoner internflyktingar 
kunnat återvända till sina hem. Men 1,9 miljo-
ner människor har inte återvänt, och 8,7 miljoner 
människor var under året i behov av humanitär 
hjälp6.

 

MELLANÖSTERN

I Mellanöstern pågår några av världens mest 
svåra och utdragna konflikter. Kriget i Syrien har 
drivit över hälften av befolkningen - 11,5 miljoner 
människor - på flykt inom och utanför landet, och 
den humanitära situationen för flyktingarna är 
mycket svår2. Tre års krig i Jemen har skapat en 
hungerkatastrof där 85 000 barn beräknas ha 
dött och ytterligare 14 miljoner människor riske-
rar att drabbas3. I Gaza saknar varannan ungdom 
jobb och befolkningen lever under svår press.
 Dessvärre råder det ett omfattande glapp 
mellan de humanitära behoven och de resurser 
som finns tillgängliga globalt för humanitära 
insatser4.

MAT FÖR DAGEN OCH FRAMTIDSTRO DOMINERAR I

 PALESTINA

Även om Syrien och Jemen tagit över nyhetsflöde-
na så fortsätter den humanitära krisen i Gaza. Det 
råder brist på el, rent vatten och avloppshantering 
och 80 procent av befolkningen beroende av inter-
nationell hjälp5.  Sex av tio ungdomar i Gaza är utan 
jobb, vilket riskerar att leda till utbredda känslor av 
hopplöshet och missmod. Islamic Relief har i flera 
år arbetat med att skapa tillfälliga anställningar hos 
nyutexaminerade studenter. Den omedelbara följden 
blir en förbättrad ekonomi och tillgång till mat för 
familjerna. På lång sikt utökas deltagarnas nätverk 
och därmed deras valmöjligheter vad gäller arbe-
te, vilket i sin tur kan ge självförtroende, hopp och 
minska människors sårbarhet. 

Under 2016 och 2017 gavs 421 unga anställning i 

Koleraepidemin slår hårt mot Jemen. Islamic Relief 
levererar medicin, tält och hygienutrustning till ett 
land vars infrastruktur och sjukvård drabbats hårt.
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 Under senhösten 2017 påbörjades operationen för 
att återta Västra Anbar i Irak från den så kallade 
Islamiska Staten. 65 000 människor tvingades på 
flykt och den humanitära situationen bland intern-
flyktingarna var kritisk. I en Sida-stödd akutinsats 
mellan december 2017 och mars 2018 stöttade Islamic 
Relief 15 300 personer med matpaket. 5 800 personer 
fick filtar, madrasser, köksredskap och vattendunkar.  

Ninawaprovinsen är det område i Irak med störst 
behov av humanitär hjälp – tre miljoner människor 
uppskattas ha någon form av behov. Sommaren 2017 
befriades Mosul från den så kallade Islamiska Staten 
efter nio månaders strider och i slutet av augusti 
hade runt 100 000 av de människor som flytt staden 
återvänt. Men stora delar av staden och dess infra-
struktur förstördes i striderna och tillgången till 
mat och dricksvatten är mycket begränsad. Under 
2018 och 2019 arbetar Islamic Relief med att minska 
sårbarheten hos internflyktingar och återvändare i 
Mosul - samtidigt som människors egna kapacitet 
utnyttjas. 3 000 hushåll får matpaket och 300 kvin-

noledda hushåll får ekonomiskt stöd att starta egna 
verksamheter som de själva väljer. De kan exempelvis 
sälja grönsaker, sy, odla eller baka bröd till försälj-
ning. 200 hushåll får hygienkit och samtidigt repa-
reras två vattenförsörjningssystem som ska ge säker 
vattentillgång till 2000 hushåll. 500 personer avlönas 
för att städa offentliga platser och därmed förbättra 
hygienen.

En allvarlig konsekvens av konflikten i Irak är att 
den raserat skolsystemet vilket medfört att upp-
skattningsvis två miljoner barn saknar möjlighet att 
gå i skolan. När barnen berövas sin utbildning och 
drabbar det både barnen själva och deras samhällen 
hårt på kort och lång sikt. Men under 2017- 2018 
förändrades utsikterna för för 7 400 barn genom en 
Sida-finansierad insats som Islamic Relief drev. I stä-
derna Falluja och Ramadi restaurerades tolv skolor, 
39 lärare utbildades i att ge psykosocialt stöd och 4 
000 barn fick skolväskor. Och arbetet gav resultat: 
under läsåret 2015-2016 gick 55 procent av barnen i 
området i skolan – i de tolv skolorna vi fokuserade på 
under 2017-2018 var närvaron 98 procent! 

Intensiva strider i Syrien har tvingat många civila på flykt.
I flyktingläger bedriver Islamic Relief undervisning och ger 
psykosocialt stöd och hygienartiklar till barnen.
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Under år 2016 var Musikhjälpens tema rätten till 
utbildning för barn i krig och konflikter. Med medel 
från Musikhjälpen kunde vi renovera fyra skolor i 
Mosul, utrusta 632 barn med skoluniformer, väskor 
och skor samt fortbilda 49 lärare. Genom denna 
satsning fick 5 300 barn sin utbildning säkrad - en 
oerhört viktig investering för framtiden. 

AKUT MAT, SANITET OCH HÄLSA I JEMEN

Under 2018 gick konflikten i Jemen in på sitt fjärde 
år och den humanitära krisen i landet räknas som 
världens värsta. Fredssamtalen i Sverige innebar en 
möjlig ljusning för befolkningen på sikt. Allt talar 
dock för att krisen kommer att fortsätta och det finns 
en oro att införseln och möjligheten att distribuera 
mat kommer att ytterligare försvåras. Detta kan i sin 
tur leda till att ännu fler människor behöver akut hu-
manitär hjälp. I december 2018 hade över 19 miljoner 
människor brist på mat och fem miljoner barn hota-
des av svält. Samtidigt härjar en koleraepidemi landet 
och uppskattas ha smittat över en miljon människor. 
22,2 miljoner av 29,3 miljoner invånare behöver hu-
manitär hjälp. Dessutom gör konflikten det svårt för 
humanitära organisationer att få tillträde till utsatta 
människor, och över 1,5 miljoner människor beräk-
nades under sommaren 2018 bo i områden där det 
var mycket svårt att få tillträde. Men Islamic Relief 
har stark närvaro i Jemen och lyckas i många fall nå 
ut till de mest sårbara människorna. 

Under 2018 avslutade vi ett Sida-finansierat 
projekt i de mycket svårtillgängliga Lahj - och Ho-
deida-guvernoraten. 49 000 människor fick bättre 
tillgång till mat, uppehälle och hygien. Sex offentliga 
hygieninrättningar restaurerades, 300 hygienkit 
delades ut och 300 personer tränades i hygien för att 
reducera risken för kolera.

En av orsakerna till den pågående hungerkatastro-
fen är att konflikten har raserat människors inkomst-
källor. Islamic Relief gav 722 personer ekonomisk 
ersättning för att bland annat restaurera vattenkällor, 
och 250 kvinnor stöttades i att starta egna verksam-
heter såsom frisersalonger, skrädderier och klädaffä-
rer. Människor känner själva till sina största behov, 
och att hjälpa människor att få en egen inkomst att 
disponera är ofta det bästa sättet att upprätthålla 
mänsklig värdighet i pågående kriser. 

Under 2018 fortsatte vi att dela ut matpaket till 28 000 
personer i fyra omgångar. Men även i en kronisk kris 
är det viktigt att knyta ihop de akuta insatserna med 
långsiktiga för att stärka befolkningens förmåga att 
återhämta sig och återuppbygga landet. Nu involveras 
1010 människor i arbetet med att restaurera 30 bevatt-
ningssystem, dammar och betesmarker. På så vis får 
människor en inkomst samtidigt som tillgången till 
rent vatten stärks vilket minskar risken för vattenbur-
na sjukdomar. Dessutom stärktes jordbruket och bo-
skapshållningen vilket minskar risken för matbrist. De 
25 070 personerna i fokus för insatserna ovan kommer 
också få stärkt kunskap om hygien. 
Dessutom restaureras 16 vattenkällor för att säkra 
vattentillgången till ytterligare 84 000 människor. 
Totalt kommer 117 600 personer nås av dessa insatser i 
Hodeida och Lahj. 

Under första halvåret 2018 registrerades i Jemen 
över 90 000 fall av akut vattning diarré. 72 personer 
dog. 29 procent av patienterna var barn under fem år. I 
en akut Sida-finansierad insats i Hodeida försåg vi fyra 
sjukhus som behandlar kolera med medicinsk utrust-
ning.  Minst 4 635 personer nåddes av denna insats. 
Samtidigt delade vi ut matpaket till 28 000 av de mest 
sårbara människorna. 

Jemens huvudstad Sana’a utsätts dagligen för fly-
gattacker och förstörelsen av infrastruktur är omfat-

Konflikten i Jemen är inne på sitt fjärde år.
Bild från Islamic Reliefs distribution av koleramedicin.
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tande. Rekryteringen av nya soldater, däribland barn, 
pågår hela tiden. Stängningen av Sana’as flygplats gör 
den humanitära situationen svår, och bland de värst 
drabbade är barnen. Islamic Relief vill bidra till att 
skapa trygga platser för barnen trots konflikten, och 
under 2018 inrättade Islamic Relief med medel från 
Världens barn åtta barnvänliga platser på lika många 
skolor i Sana’a-guvernementet. Där får barnen bland 
annat psykosocialt stöd och hygienutbildning med 
målet att öka närvaron i skolan och tryggheten för 
barnen. 

I en akutinsats finansierad av Sida i Taiz och 
Saada bistod vi 28 000 personer med mat. Vi bistod 
också med mediciner till tre vårdinrättningar med 
fokus på kronisk sjukdom.  
 
SJUKVÅRDEN BYGGS UPP I SYRIEN 
Under år 2018 gick kriget i Syrien in på sitt åttonde 
år. Över 6 miljoner människor beräknas befinna sig 
på flykt i sitt eget land. Många av dessa har tagit sig 
till den nordliga provinsen Idlib där varannan person 
nu beräknas vara internflykting. Detta skapar mycket 
stor press på infrastrukturen och den humanitära 
situationen för civila är kritisk.

Vid två tillfällen under 2018 genomförde Islamic 

Relief Sverige akuta insatser för att bistå internflyk-
tingar i Idlib med det allra nödvändigaste: under 
våren försågs 11 100 personer med tält och filtar och 
under hösten försågs 16 000 personer med mat och 
husgeråd.

Samtidigt som behoven av vård är stora har kriget 
slagit hårt mot det syriska sjukvårdssystemet, i form 
av bland annat bombattacker som förstört sjukhus, 
och personalbrist till följd av att människor flytt. 
Islamic Relief har under flera år verkat för att förbätt-
ra de civilas tillgång till vård genom att öka kapaci-
teten och kompetensen hos lokal sjukvårdspersonal. 
Under 2017-18 stöttade Islamic Relief 123 vårdcen-
traler, 13 dialyscenter och nio blodbanker. Dessutom 
försågs fyra rullande kliniker med avancerad medi-
cinsk utrustning för att göra högkvalitativ vård till-
gänglig för fler. 163 personer ur sjukvårdspersonalen 
fick fortbildning. 540 827 människor beräknades dra 
nytta av den Sida-finansierade insatsen, och under 
2018 fortsatte vi att förse 70 hälsoenheter med utrust-
ning och medicin. På tio enheter stod vi för löpande 
personalkostnader och fortbildning av 150 läkare, 
sjuksköterskor tekniker med flera. Tillsammans är 
detta viktiga steg på vägen mot en återuppbyggnad av 
det syriska sjukvårdssystemet.

En av Islamic Relief Sveriges mobila kliniker 
i Syrien som har finansierats av Sida.
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Det utdragna kriget i Syrien har också medfört 
enorma påfrestningar för utbildningsväsendet.  När 
barnens skolor raseras eller de själva tvingas på flykt 
är risken att barn hoppar av skolan i förtid. Det-
ta ökar risken att de rekryteras som soldater, eller 
tvingas gifta sig eller arbeta istället för att gå i skolan. 
I många fall är barn traumatiserade av konflikten.

Med målet att förbättra utbildningen och öka 
motståndskraften hos den syriska befolkningen för 
att undvika att en hel generation lamslås av hopp-
löshet för år framöver avslutade Islamic Relief under 
2018 en satsning för 600 skolbarn med medel från 
Musikhjälpens tema “Barn i krig har rätt att gå i 
skolan”. Två klassrum i Alrissalalägret i norra Syrien 
utrustades, barnen fick matpaket och psykosocial 
rådgivning. De fick även skolkit där uniform, böcker 
och annat material ingick för att möjliggöra skolgång 
oavsett elevernas bakgrund. Trots kriget är deras 
framtidsutsikter nu något ljusare än om de inte hade 
fått någon skolgång.

TRYGGARE SKOLMILJÖER  I LIBANON 
Under nästan åtta års krig har 5,6 miljoner 
människor flytt Syrien, varav en miljon till Libanon. 
Mer än hälften uppskattas vara barn. Samtidigt finns 
här en stor grupp palestinska flyktingar som lever i 
överfulla flyktingläger och social isolering. Majorite-
ten av flyktingbarnen får sin skolgång avbruten, lever 
under knappa förhållanden, bär ofta på trauman och 
har en oviss framtid. 

Med pengar från Världens Barn-insamlingen rus-
tar Islamic Relief Libanon upp fyra utbildningscenter 
för palestinska och syriska flyktingbarn. Eftersom 
avsaknaden av utbildningsmaterial i många fall är 
det som förhindrar flyktingbarns rätt till skola, så ut-
rustar vi också 700 barn med skolväskor, pennor och 
böcker. Genom aktiviteter som konst, sport, drama 
och musik får de psykosocialt stöd och hjälp att bear-
beta traumatiska upplevelser. Vi rustar även föräldrar 
och barn att möta och hantera psykiska problem till 
följd av flykten. 20 lärare och 160 föräldrar stärks i att 
ge psykosocialt stöd till barn.

Genom dessa insatser vill vi ge flyktingbarn som 
fått sin vardag raserad en känsla av normalitet, skapa 
trygga lärandemiljöer och möjliggöra att de får ta del 
av grundläggande utbildning. 
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Med pengar från Världens Barn-insamlingen rustar 
Islamic Relief Libanon upp fyra utbildningscenter för 

palestinska och syriska flyktingbarn.

21
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Pakistan

Myanmar

Bangladesh

Afghanistan

skolan. Med konflikt ökar risken för tvångsäktenskap 
och barnarbete. Under 2018 var över tre miljoner 
människor i behov av humanitär hjälp7. 

Zahra, 40 år, bor i Balkh-provinsen i norra Af-
ghanistan och har på grund av fyra decenniers krig, 
kulturella barriärer och fattigdom inte fått någon 
utbildning.

      “Jag ville gå i skolan men fick inte eftersom jag   
       gifte mig i en ung ålder”, säger Zahra. 

Men nu är Zahra en av de kvinnor som ingår i en 
läskunnighetssatsning som Islamic Relief under 
2018 och 2019 driver med finansiering från Forum 
Syd. Satsningen genomförs i provinserna Balkh och 
Bamyan, där läskunnigheten bland kvinnor på vissa 
håll är så låg som 33 procent. Men när kvinnor lär sig 
läsa ökar också deras ekonomiska möjligheter, deras 
självständighet - och chansen att de skickar sina egna 
barn till skolan. Islamic Relief vill öka den ekonomis-
ka och sociala statusen hos marginaliserade hushåll 
genom att förbättra läs- och skrivkunnigheten hos  
totalt 1 300 kvinnor. 

För att säkra långsiktigheten och effekten av sats-
ningen tränas också religiösa ledare i kvinnors och 
barns rättigheter ur ett islamiskt perspektiv, bland 
annat vikten av utbildning.  

CENTRAL- OCH SYDASIEN

Akuta katastrofer som jordbävningar, tsunamis 
och tropiska stormar drabbar återkommande 
befolkningen i Central- och Sydasien. I andra delar 
tär torka och utdragna konflikter på samhälle-
na. Behoven är stora av både akut nödhjälp och 
långsiktiga utvecklingsinsatser för att hjälpa 
människor att lyfta sig ur fattigdom.
 

KVINNOR LÄR SIG LÄSA I AFGHANISTAN

I fyra decennier har krig och konflikter avlöst varan-
dra i Afghanistan och de senaste två åren har kon-
flikten eskalerat. 39 procent av befolkningen lever i 
fattigdom och 3,5 miljoner barn beräknas inte gå i 

“Efter 40 dagar på kursen gick jag till marknaden och såg en 
skylt med hygienupplysning. Jag kunde lätt läsa och förstå vad 
det stod. Det uppmuntrade mig och gjorde mig säker på att jag 
kan fortsätta min utbildning”. - Zahra, 40 år, i Afghanistan.
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STÖD TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGAR I PAKISTAN

Pakistan drabbas återkommande av naturkatastrofer 
som jordbävningar, torka och översvämningar, och 
i nordvästra Pakistan ligger de så kallade federalt 
administrerade stamområdena (på engelska: Federally 
Administered Tribal Areas, FATA) som under 2018 blev 
en del av provinsen Khyber Pakhtunakhwa. Här har 
människor tvingats på flykt i samband med stridighet-
er i området. När de återvänder till sina hembyar har 
dessa haft extremt svårt att få sina behov av mat, vat-
ten och skydd tillgodosedda. Det råder stor ekonomisk 
utsatthet eftersom bevattningssystem för jordbruk har 
förstörts och egendom förlorats. 

Islamic Relief vill bidra till att rädda liv, men också 
till att skapa hållbara samhällen och ge människor 
verktyg att klara sig sig själva. Under 2017 och 2018 
har vi drivit två Sida-finansierade satsningar i FA-
TA-området Khyber Agency för att förbättra återvän-
dares försörjningsmöjligheter och förmåga att själva 
hantera kriser. Små familjeföretag har fått ekonomiskt 
stöd och människor har fått lön för att restaurera 
produktionsmedel för odling. Bevattningssystem har 
installerats på odlingsbar mark och olika grupper ur 
befolkningen har fått antingen kycklingar att föda 
upp, verktyg och säd för att odla marken, eller utbild-
ning i olika hantverk som kan generera inkomster.

En absolut förutsättning för långsiktigt hållbara 
samhällen är god tillgång till vatten och hygien. I 
insatserna har vi restaurerat vattenkällor och utbildat 
lokala kommittéer i att sköta underhållet för att sä-
kerställa att källorna fungerar på lång sikt. Dessutom 
har vi installerat toaletter och utbildat befolkningen i 
hygienfrågor. För att rusta samhällena för framtiden 
kartlades också deras sårbarhet inför exempelvis na-
turkatastrofer, och lokala team har byggts upp för att 
kunna hantera kriser. 

I den första delen av insatsen som avslutades under 
2018 beräknas förbättrade inkomster ha gett 3039 
hushåll ökad tillgång till näringsriktig mat. 610 hus-
håll ökade sina kunskaper för att själva kunna odla 
näringsrik mat. 1118 hushåll, varav 295 personer med 
funktionsvariation, kan nu odla land tack vare för-
bättrade bevattningssystem. 190 kvinnoledda hushåll 
försågs med boskap eller höns för att kunna förbättra 
sina inkomster.

538 hushåll ökad tillgång till säkert dricksvatten när 
vattenkällor restaurerades. 1000 hushåll utbildades 
i hygien och 14 025 individer bättre möjligheter att 
hantera framtida kriser.

I nästa del som pågår under 2018 och avslutas 2019 
räknar vi med att ge totalt 169 000 personer i Khyber 
Agency och North Waziristan förbättrade inkomst-
möjligheter och förbättrad tillgång till hygien. Bland 
annat restaureras vattenförsörjningssystem  och 
sanitetsanläggningar och kvinnor förses med djur och 
tränas i odling av grönsaker för att själva kunna stärka 
sin försörjning.
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Som alltid vid kriser är barn extra utsatta. Nästan 
alla skolbyggnader i Khyber Agency är skadade och 
dåligt utrustade, och kombinerat med säkerhetsrisker 
gör detta att många föräldrar tvekar inför att skicka 
sina barn till skolan - enligt vissa områden går bara 
var fjärde pojke och var tolfte flicka i skolan. Att barn 
får en utbildning är av central vikt för dem själva och 
deras omgivande samhällen. Genom Musikhjälpen 
har Islamic Relief rustat upp tio skolor för att förbättra 
utbildningsmiljön för 1 600 barn. De har fått utbild-
ningsmaterial, lekvänliga skolgårdar – och toaletter 
med rinnande vatten. Det har också etablerats “barn-
forum” där barnen utbildas om sina rättigheter och 
uppmuntras att medverka i att utforma projektet. 30 
lärare har också fortbildats. Vi ser nu att barnen börjar 
återvända till skolan. 

STÄRKTA MINORITETSRÄTTIGHETER I INDIEN

Indien är världens största demokrati, har en stark 
ekonomisk tillväxt och är ett land som präglas av 
mångfald, där den dryga miljarden invånare pratar 22 
officiella språk. Men landet har också enorma klyftor 
och svåra utmaningar när det kommer till att tillgodo-
se minoriteters rättigheter. 

Till landets många minoriteter hör daliter, mus-
limer och ursprungsfolk. Daliter är den grupp som 
står utanför de fyra hinduiska kasterna i Indien och 

kallas ibland för kastlösa. Knappt 9 procent av Indiens 
befolkning tillhör någon av ursprungsbefolkning-
arna och runt 14 procent är muslimer. Både daliter, 
ursprungsbefolkningar och muslimer utsätts för 
omfattande diskriminering i Indien. Fattigdomen 
är utbredd, grupperna nekas tillgång till utbildning, 
arbetsmarknad och rättssystem. De är överrepresente-
rade bland landets tiggare. Mödradödligheten är hög 
och undernäringen utbredd: mellan 42 och 55 procent 
av barnen under fem år i dessa grupper är undernärda. 
Kvinnor är dubbelt utsatta då de diskrimineras både 
på grund av kasttillhörighet och kön. 

Inom grupperna brister förtroendet för institutioner 
till följd av långvarig diskriminering. Grupperna sak-
nar starka civilsamhällesröster, representation i lokala 
politiska sammanhang och samordning där de skulle 
kunna ta stöd av varandra. I en Forum Syd-finansierad 
satsning som vi inledde under år 2018 verkar Islamic 
Relief tillsammans med vår lokala partner OFFER för 
att stärka civilsamhällesrösterna bland dessa grupper i 
delstaterna Bihar, Jharkhand och Västbengalen 
Totalt räknar vi med att nå 20 000 människor där vi 
bland annat stärker gruppernas kunskap om mänskli-
ga rättigheter och FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling. 200 volontärer utbildas för att mobilisera lokal-
samhällena och utbilda människor i deras rättigheter. 
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Vi kommer också att etablera ett nätverk för att öka 
utbytet mellan grupperna, och stärka kvinnliga och 
unga ledare inom grupperna.

INKOMSTER OCH RÄTTIGHETER FÖR KVINNOR I

BANGLADESH

Drygt hälften av invånarna i Bangladesh lever i fattig-
dom, och landet räknas som ett av de länder som är 
som mest sårbart för klimatförändringar, vilka leder 
till översvämningar och cykloner. Kvinnors situation 
har förbättrats men våld i nära relationer och över-
grepp är fortfarande ett stort problem8.

Islamic Relief vill verka för en rättvis och hållbar 
global utveckling, och för att kunna uppnå det måste 
den globala ojämställdheten mellan män och kvinnor 
minska. Världen över är kvinnor underordnade män 
vad gäller makt och inflytande över sina egna liv och 
i samhället. Jämställdhet är en fråga om mänskliga 
rättigheter men också om fattigdomsbekämpning: om 
inte kvinnor stärks och ges samma möjligheter som 
män, kommer fattigdomen inte att kunna utrotas i 
enlighet med FN:s globala mål.  Globalt har kvinnor 
uppskattats ha en 24 procent lägre inkomst än män9.

I Thakurgaondistriktet i norra Bangladesh leder 
bristen på inkomstmöjligheter i vissa grupper till 
kroniskt ekonomiskt och socialt utanförskap. Det har 
också saknats en plattform för kvinnor att göra sina 
röster hörda.

I en Forum Syd-finansierad satsning har Islamic 
Relief mellan 2015 och 2018 organiserat 3 000 kvin-
nor i olika självhjälpsgrupper där de har fått startka-
pital för att driva egna verksamheter samt utbildning 
inom dessa verksamhetsområden. När projektet star-
tade ägde 34 procent av kvinnorna tillgångar som de 
kunde skapa en inkomst med, exempelvis en ko eller 
en symaskin. Nu är siffran 92 procent. De medver-
kande hushållens snittinkomst har nästan dubblerats. 
Efter att ha fått ökad kunskap om kvinnors och barns 
mänskliga rättigheter bekämpar kvinnorna tillsam-
mans kränkningar av dessa på hushålls- och sam-
hällsnivå. Bland annat har medlemmar tillsammans 
bidragit till att stoppa tre barnäktenskap och flera fall 
av misshandel.

Självhjälpsgrupperna fortsätter även när projektet är 
slut – på så sätt bäddas för en långsiktig förbättring.
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ACTION FOR PEOPLE'S RIGHTS AND LIVELIHOODS

“Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle 
ställa upp som kandidat i ett val eller att bli anställd av 
en internationell organisation. Utan APRIL-projektet 
hade jag aldrig nått dit där jag är idag”.  

 
Så säger Nurun Nahar, 28 år. APRIL - Action for 
People’s Rights and Livelihoods - är namnet på ett av 
självhjälpsprojekten som Islamic Relief drivit i Bangla-
desh. Nurun Nahar och hennes familj kämpade sig fram 
på hennes makes sparsamma inkomst. Men när Nurun 
Nahar blev medlem i en självhjälpsgrupp förändrades 
det. Hon köpte en ko för att kunna öka sin inkomst, och 
var också mycket engagerad under mötena där medlem-
marna fick lära sig om kvinnors och barns mänskliga 
rättigheter, hygien och sociala frågor. Under 2016 ställde 
hon upp som kandidat i valet och förlorade med bara 
50 röster. Men hon gav inte upp för det utan fortsätter 
engagera sig för fattiga. Hennes meriter från självhjälps-
grupperna gav henne ett jobb på biståndsorganisationen 
World Vision, där hon nu har en jämförelsevis bra lön.
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I en annan satsning har 2000 marginaliserade och ex-
tremt fattiga kvinnor mobiliserats. 67 självhjälpsgrup-
per har bildats i syfte att stärka kvinnorna socialt och 
ekonomiskt. Tidigare har dessa ofta lidit av matbrist 
när det inte är skördesäsong. Varje självhjälpsgrupp 
har nu startat en matbank dit varje medlem ger en 
näve ris i veckan. Medlemmarna kan nu låna från 
matbanken istället för att gå från dörr till dörr och 
låna av grannar - ett stort lyft för deras mänskliga 
värdighet.

Det har också startats en gemensam nödfond som alla 
självhjälpsgrupper bidrar till. Denna är tänkt som en 
försäkring när oförutsedda händelser som hälsopro-
blem, dödsfall eller bränder inträffar. Ytterligare en 
sparfond har startats för att möjliggöra lån till långsik-
tiga investeringar såsom utbildningsmaterial till barn 
eller jordbruksredskap. Sparfonder bidrar till ökad 
självständighet och trygghet för de marginaliserade 
kvinnorna. 

UNGT LEDARSKAP I MYANMAR

I delstaten Kayin i sydöstra Myanmar har det sedan 
landets självständighet 1949 utspelat sig en långdragen 
separatistisk konflikt, vilket har lett till att det i stora 
delar av delstaten råder utbredd fattigdom. Befolk-
ningen lider av begränsad tillgång till vatten, hälsa och 
utbildning. Sedan 2012 råder det dock vapenstillestånd 
i Kayin, och en bräcklig fredsprocess har påbörjats. 
För att minska fattigdomen, stötta fredsprocessen och 
stärka befolkningen att utkräva sina rättigheter och 
ta makt över sina liv har Islamic Relief mellan år 2016 
och 2018 drivit ett projekt i olika byar i Kayin. Tillsam-
mans med vår partnerorganisation har vi varit bland 
de enda biståndsorganisationerna på plats i regionen. 
20 ungdomar har engagerats i ett ledarskapsprogram 

med syfte att skapa och driva utvecklingsplaner för 
sina byar. Samtidigt utbildades bybor i bland annat 
jämlikhet mellan könen, förståelse för klimatföränd-
ringar och hur de kan anpassa sig. Detta har fått till 
följd att människor engagerat sig mer i sitt samhälles 
utveckling, och acceptansen för ledare som är unga 
eller kvinnor har ökat. Då unga personers deltagan-
de har en nyckelroll i långsiktigt utvecklingsarbete i 
post-konfliktsammanhang har projektet också syftat 
till att stärka fredsprocessen.  

Utöver de unga i ledarskapsprogrammen har även 40 
volontärer utbildats, och dessa har i sin tur arrangerat 
lokala självhjälpsgrupper som engagerat sig i utveck-
lingen i sina byar. En grupp samlade in kapital för att 
öppna en mataffär, en annan öppnade en liten ben-
sinstation. Ursprungsplanen var att även ungdomar 
och volontärer i delstaten Rakhine skulle medverka i 
satsningen, men det eskalerande våldet i denna delstat 
under 2016 och 2017 omöjliggjorde detta. Därför nådde 
projektet inte så många som ursprungligen var tänkt.

KATASTROFHJÄLP OCH KLIMATANPASSNING I

INDONESIEN 
Med sin geografiska placering mellan två kontinen-
talplattor är Indonesien ett land som är mycket utsatt 
för naturens krafter. År 2018 har inte varit något 
undantag, tvärtom har Indonesien detta år drabbats av 
flera mycket allvarliga naturkatastrofer. Jordbävningar 
och vulkanutbrott har skakat landet och har i sin tur 
ibland orsakat tsunamier med tusentals dödsfall och 
hundratusentals drabbade till följd. Tack vare våra 
upparbetade samarbeten med lokala partners har 
Islamic Relief kunnat vara bland de första på plats för 
att bidra med livräddande hjälp till människor som 
drabbats av katastrofer under året. 
Den 29 juli slog en jordbävning till mot ön Lombok 
och följdes av ytterligare två svåra efterskalv inom lop-
pet av två veckor. Uppemot 400 människor dog, 13 600 
skadades och tiotusentals hus skadades. Jordbävningen 
gjorde nästan 400 000 människor hemlösa. 
Islamic Relief delade i en Sida-finansierad akutinsats ut 
vatten, hygienkit, filtar och mat för att lindra lidandet 
hos 8 625 personer.

Den 28 september var det dags igen. Då skakade en 
förödande jordbävning ön Sulawesi, som tillsammans 
med den efterföljande tsunamin dödade över 2000 
människor. Över 170 000 människor blev hemlösa och 
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Sudan

Etiopien

Kenya

totalt 750 000 beräknas ha påverkats på något sätt.
Katastrofen skapade enorma humanitära behov, 

och drabbade människor saknade mat, vatten, tak över 
huvudet och bränsle.

Islamic Relief bistod på plats i en Sida-finansierad 
akutinsats för att lindra lidandet hos knappt 15 000 
personer. Vi levererade vatten, ris och näringsrika 
kakor, samt presenningar och filtar. Den raserade 
infrastrukturen skapade svåra hygienförhållanden, 
varför ett av insatsens fokus låg på hygienartiklar 
såsom mensskydd, tvål, tandkräm och schampo. När 
det akuta nödläget var över och marknaderna åter 
öppnade fördelade vi kontantbidrag, då människor 
själva är bäst lämpade att besluta om sina behov. 

Klimatförändringarna pågår just nu och de medföljan-
de extremvädren gör det livsviktigt för många sam-
hällen att anpassa sig. En av grupperna som drabbas är 
näringsidkare på ön Lombok i Indonesien. Oförutsäg-
bara torrperioder medför hummersjukdomar, utebli-
vet regn leder till dåliga risskördar, och saltodlingar 
förstörs när regnet istället är för kraftigt. 
Med stöd av Forum Syd arbetar Islamic Relief under 
2018 och 2019 med att stötta anpassningen till ett mer 
oförutsägbart väder hos dessa näringsidkare, med 
fokus på att göra väderprognoser mer lättillgängliga. 
För att kunna anpassa sig till sina förutsättningar är 
det avgörande för näringsidkarna att ha tillgång till 
väderprognoser för de närmaste veckorna och må-

naderna. Kapaciteten att göra väderprognoser finns 
hos myndigheterna, men informationen förs inte 
vidare till dem som verkligen behöver den. Genom 
lokala klimatskolor tränas näringsidkarna i att tolka 
väderprognoser och utveckla strategier i att anpassa 
sig till klimatförändringar. Dessutom tränas civilsam-
hällesorganisationer i att utkräva rätten att få tillgång 
till väderprognoser gentemot myndigheterna. Även 
myndighetsrepresentanter deltar i workshops för att 
stärka deras åtagande gentemot befolkningen.

En stor andel av Indonesiens barn under fem år lider 
av undernäring, inte minst i den urbana slummen i 
Kasemen i Serang City. Den ekonomiska utsattheten 
är stor och kunskapen om hygien och hälsa är begrän-
sad. Dessutom är vattnet i området antingen salt eller 
förorenat, och barn är extra känsliga för vattenburna 
sjukdomar – särskilt om de redan är undernärda. I 
ett projekt finansierat av Radiohjälpen arbetar Islamic 
Relief för att motverka och behandla undernäring 
hos 900 barn under fem år och öka kunskapen hos 
deras föräldrar. Föräldrarna tränas under tolv dagar i 
kostråd, hygien och hälsa. Barn med akut undernäring 
får tillgång till sjukvård.
För att uppnå långsiktig förändring arbetar vi med lo-
kala religiösa ledare, som utbildas i både undernäring 
och konsekvensen av för tidiga äktenskap. När unga 
flickor blir mödrar bäddar det nämligen ofta för sämre 
hälsa hos både mor och barn.

Indonesien drabbades hårt av katastrofer under 2018. 
Islamic Releif fanns på plats och bistod befolkningen.
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Islamic Reliefs verksamhet i Afrika fokuseras 
främst på Sahel-området och Afrikas horn. Dessa 
områden tillhör några av världens fattigaste, där 
den majoritet av befolkningen som lever av jord-
bruk drabbas extra hårt vid akuta naturkatastrofer 
och av klimatförändringar. Torka och konflikter har 
tvingat stora delar av befolkningarna i länderna 
att lämna sina hem. Miljontals människor lider av 
undernäring eller svält, och barnadödligheten är 
bland de högsta i världen. 

SUDANS BEFOLKNING STÄRKS MOT

NATURKATASTROFER

Mer än två decennier av oroligheter i Sudan, i syn-
nerhet Darfur, har kostat 1,5 miljoner människor 
livet. Konflikterna har också bidragit till en svår eko-
nomisk situation för Sudan. FN:s samordningsorgan 
för humanitära insatser, OCHA, har konstaterat att 
situationen är ohållbar till följd av bland annat åter-
kommande konflikter, människor som tvingas lämna 
sina hem och socioekonomisk instabilitet.

Området Jebel Marra i Darfur har länge varit 
otillgängligt för biståndsorganisationer men ett 
fredsavtal år 2016 ledde till ökad tillgänglighet. En 
stor andel av befolkningen är internflyktingar, och 
förhållandena är mycket svåra. Många väljer att 
föda barn hemma och spädbarnsdödligheten är hög, 
bristen på rent vatten är stor, och människors möjlig-
heter till försörjning är mycket begränsade. Islamic 
Relief vill bidra till att rädda liv och lindra mänskligt 
lidande på kort sikt, men vårt engagemang stannar 
inte där.

I en insats som påbörjades under 2018 arbe-
tar vi tillsammans med lokalbefolkningen för att 
människor själva ska ha kraft och förutsättningar 
att agera vid kriser. Fokus ligger på hälsa, vatten, sa-
nitet och uppehälle. Primärvården i området stärks 
genom att personal fortbildas och kliniker restau-
reras och förses med nödvändiga läkemedel och 
utrustning. En viktig målsättning är att öka andelen 
människor som får del av specialistvård, i synner-
het gravida kvinnor som har utbildad personal som 
medverkar vid förlossningar.

För att förbättra tillgången till rent vatten, vilket är 
en förutsättning för hälsa och välbefinnande, restaure-
ras 17 pumpar samtidigt som 90 personer ur lokal-
befolkningen utbildas i att underhålla och reparera 
dem. Genom kampanjer stärks också lokalbefolkning-
ens kunskap om vikten av hygien och vattenburna 
sjukdomar. En absolut förutsättning för ett hållbart 
samhälle är att människor har möjlighet att försörja 
sig själva och sina familjer. För att stärka befolkning-
ens förutsättningar att göra detta får 500 jordbrukare 
utsäde och redskap. Samtidigt vaccineras 20 000 djur 
och 50 ungdomar får olika sorters yrkesutbildningar. 
På så vis hoppas vi skapa motståndskraft i lokalsam-
hället på lång sikt.

HÄLSA MAT OCH VATTEN I SYDSUDAN

Konflikt och torka tär på befolkningen i världens 
nyaste land Sydsudan. Bristen på mat väntades öka 
under 2018 och halva befolkningen – nästan sex 
miljoner människor – beräknas vara i behov av akut 
behov av mat. Fyra miljoner människor är på flykt 
och över en miljon barn under fem år lider av akut 
undernäring.

I Wau, Yei och Lainya i Sydsudan har hälsokli-
niker stängts ner på grund av brist på personal och 
människor tvingas gå till fots en hel dag för att nå 



29

den närmaste kliniken. Malaria, kolera och under-
näring är utbrett. Infrastrukturen för att tillgodose 
människors behov av rent vatten och sanitet är hårt 
ansträngd på grund av de många internflyktingarna. 
Islamic Relief har under 2017 och 2018 stöttat häl-
sokliniker för att minska undernäringen bland barn, 
delat ut mat samt förbättrat tillgången till vatten 
och sanitet genom att restaurera brunnar och bygga 
toaletter. På så vis har 20 000 människor fått bättre 
tillgång till hälsovård, 10 230 personer ökad tillgång 
till mat, 5 500 bättre tillgång till vatten och 2 000 
personer har fått tillgång till offentliga toaletter.

FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH EKONOMISK UTVECKLING

I NIGER

Attacker från terrorgruppen Boko Haram, klimat-
relaterade katastrofer, extrem fattigdom och brist på 
infrastruktur plågar Niger. 2,3 miljoner människor 
var i behov av humanitär hjälp under 2018, där de 
främsta behoven är inom mat, hälsa, vatten och 
sanitet10.
Islamic Relief verkar för att stärka civilsamhället och 
minska fattigdomen i Niger, och för att nå detta mål 
har vi i ett projekt finansierat av Forum Syd under 
2017 och 2018 stöttat 14 civilsamhällesorganisationer 

och totalt 781 kvinnor. Efter insatsen hade kvinnor-
nas genomsnittliga årsinkomst ökat och fler uppgav 
att de hade inflytande över sin ekonomi. Samtidigt 
bedrevs informationskampanjer om klimatföränd-
ringar och kvinnors mänskliga rättigheter, exempel-
vis könsbaserat våld, flickors rätt till utbildning och 
konsekvenserna av barnäktenskap.

Islamic Relief verkar för att stärka civilsamhället och minska fattigdomen i Niger. Efter en av våra insatser 
hade kvinnornas genomsnittliga årsinkomst ökat och fler uppgav att de hade inflytande över sin ekonomi. 
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humanitär hjälp. IR Niger kunde med stöd av Sida ge 
akut hjälp till 5508 personer som fick matpaket och 
vattenreningstabletter. Därtill byggdes 250 toaletter 
för att förbättra hygienförhållandena.

KRISBEREDSKAP OCH KLIMATANPASSNING I ETIOPIEN

Den humanitära situationen i Etiopien har under de 
senaste två åren kontinuerligt försämrats, och är nu 
den värsta på fem decennier. Perioder av allvarlig 
torka har avlöst varandra sedan 2015, med utbredd 
undernäring till följd, som förvärras av brist på 
vatten och dålig tillgång till sanitet. Dessutom dör 
många djur av brist på mat och vatten, vilket ytterli-
gare försämrar tillgången till mat och försörjnings-
möjligheter för befolkningen på landsbygden. 3,6 
miljoner gravida eller ammande mödrar eller barn 
under fem riskerar undernäring och 10,5 miljoner 
människor har inte tillgång till säkert dricksvatten. 
Somalistaten är särskilt hårt drabbat: här behöver 
mer än hälften av befolkningen hjälp med mat för 
dagen. 

Som svar på torkan i Sitti zone i Somali-regionen 
hjälpte Islamic Relief i en Sida-stödd insats under 
2017 och 2018 befolkningen att återhämta sig med 
värdighet. 

“Jag tog ett lån som jag använde för att utvidga min 
spannmålsodling. Vinsten återinvesterar jag i verk-
samheten. Tidigare hade jag ofta svårt att få mat på 
bordet till alla mina barn. Nu kan jag ibland hjälpa 
andra kvinnor som har det sämre. Nu hoppas jag kun-
na vidareutveckla mitt företag ytterligare och kanske 
öppna en affär.” 

Orden är Fatima Amadous, en änka med nio barn 
som bor i Niamey i Niger. Hennes inkomst består 
av försäljning av majs, ris och bönor. Niger är ett av 
världens fattigaste länder och stora delar av befolk-
ningen har brist på mat och sjukvård, vilket skapar 
problem med undernäring. Men Fatima var en av 
deltagarna i ett projekt som Islamic Relief drev med 
medel från Forum Syd under 2017 och 2018, där 
kvinnor fick ekonomiska bidrag för att starta egna 
verksamheter.

Byn Tanda i Dosso-regionen har normalt sett bra 
väderförhållanden och god odlingsjord, varför livs-
medelstillgången länge har varit god. Men grundvat-
ten resurserna är låga, och det tillgängliga vattnet är 
känsligt för föroreningar. I september 2017 drabbades 
regionen av översvämningar, där Tanda drabba-
des hårdast och lämnade 5 500 personer i behov av 

Fatima Amadou är en änka med nio barn som bor i Niamey i Niger. 
Med medel från Forum Syd kunde Islamic Relief  hjälpa henne med 
ekonomiska bidrag för att starta sin egen verksamhet.

Solen är en pålitlig energikälla i Niger. Här används 
den energin till att pumpa upp vatten i en anläggning 
som Islamic Relief har byggt.
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3 900 barn och vuxna behandlades mot undernä-
ring, över 3 400 föräldrar utbildades i att ge närings-
rik mat till sina barn, och vattenbrunnar restaurera-
des för att säkra nästan 15 000 människors tillgång 
till rent vatten. 

För att minska risken för sjukdomsspridning 
bedrev vi sanitetskampanjer och delade ut hygienut-
rustning till över 30 000 personer. 
För att stärka människors egen förmåga att försörja 
sig och stå emot kriser på sikt fick 3 300 personer 
utsäde och verktyg för att kunna bedriva odling. 1 
150 hushåll fick fem getter var. Dessutom genomför-
de Islamic Relief upplysningskampanjer kring kriser, 
och hjälpte till att inrätta lokala kriskommittéer. 
Detta för att stärka kapaciteten hos lokalsamhället 
att själva förstå och hantera kriser som klimatför-
ändringar.

I Afderzonen i Somaliregionen i södra Etiopien är 
Islamic Relief den enda internationella biståndsorga-
nisationen med permanent närvaro. Under 2018 och 
2019 har vi arbetat med att hjälpa de mest sårbara i 
samhället, exempelvis hushåll som leds av kvinnor 
eller barn, att få sina grundläggande behov tillgodo-
sedda. Drygt 2 900 hushåll får kontantstöd för att 

säkra sin tillgång till mat. Flera hundra boskapsupp-
födare kommer att få fem djur var, som vaccineras. 
15 personer utbildas för att kunna bistå med djurhäl-
sovård. 
Dessutom arbetar vi med att förbättra tillgången till 
hälsovård för barn och kvinnor. Tio hälsoarbetare 
utbildas och 600 barn som lider av undernäring får 
vård genom en mobil klinik. 
För att få bibehållen effekt av insatserna arbetar vi 
också med att utbilda lokalsamhället att hantera 
oförutsedda händelser och humanitära kriser.

I Oromiaregionen i södra Etiopien förekommer 
konflikter mellan Oromo- och Somalifolkgrupperna. 
Konflikterna förstärks ofta under torrperioden när 
behovet av vatten till djuren är stort. I september 
2017 bröt värre våldsamheter än tidigare ut, där 
flera människor dog och hundratusentals lämnade 
sina hem. För att förbättra livsvillkoren för dessa 
flyktingar bistod Islamic Relief i en Sida-finansie-
rad akutinsats med dricksvatten till 1268 personer, 
hygienutrustning till drygt 10 000 personer och 
kontantbidrag till 6 576 personer att köpa nödvändig 
mat och utrustning för.

Etiopien är mycket utsatt för klimatförändring-
ar – men genom kunskap hos lokalbefolkningen 
kan man både förebygga och hantera en del av dess 
konsekvenser. Under året avslutades ett projekt där 
22 600 personer gavs kapacitet att förebygga klimat-
förändringar genom bland annat skogsplantering 
och energisparande spisar. Genom att inhägna 
betesområden har man kunnat säkra tillgång till bete 
för boskapen även under torra perioder och därmed 
rustat befolkningen för klimatförändringar. Dessut-
om engagerades nästan 5 000 personer i småföreta-
gande i verksamheter som biodling, saltproduktion 
och boskapsförsäljning. Genom att diversifiera deras 
inkomster minskar sårbarheten för klimatföränd-
ringar. Inkomsten hos dessa hushåll ökade med i 
snitt 209 procent.

Samtidigt som 3 300 frön och plantor planterades 
genomfördes informationskampanjer om hållbar 
utveckling och klimatförändringar. Genom att kom-
binera lokalsamhällets egen kunskap med forskning 
kunde resultaten förbättras: 80 procent av plantorna 
klarade sig vilket är ovanligt i dessa torra och varma 
områden.
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I södra Etiopien är Islamic Relief den enda internationella 
biståndsorganisationen med permanent närvaro.
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JÄMSTÄLLDHET I PRAKTIKEN I ETIOPIEN

Samtidigt som Islamic Relief arbetade med att skapa mer varierade inkomstkällor för befolkningen i Somali-
regionen i Etiopien så genomförde vi en upplysningskampanj om jämställdhet som gett resultat. Flickor som 
tidigare hölls hemma skickas nu till skolan. Kvinnor har börjat efterfråga sitt arv, och efterfrågar inflytande 
över familjens ekonomi. Det har även varit framgångsrikt att engagera religiösa ledare och lokalsamhället i att 
öka kunskapen om könsstympning. Det ledde till att flera utövare upphörde med könsstympning och tog sig an 
andra inkomstkällor istället. En av dem är Foo Dhics, som har sju barn och tidigare utförde könsstympningar 
som huvudsaklig inkomstkälla.

     "Jag brukade göra en till tre flickor per dag. Jag insåg att flera av dem inte skulle kunna kissa på flera dagar 
och blev väldigt sjuka. Även om vi tog dem till sjukhus fanns det de som inte återhämtade sig. Men nu har jag 
insett att det jag gjorde var fel, och jag försöker övertala andra att också sluta."

MAT OCH SANITET I MALI

År 2012 utbröt en väpnad konflikt i Mali som har drab-
bat befolkningen hårt. Tillgången till vatten, hälsa och 
utbildning brister. Var femte person i Mali har osäker 
tillgång till mat, och 2,6 procent lider av akut undernä-
ring11. 

I augusti 2018 drabbades stora delar av Mali av kraftiga 
regn, vilket ledde till omfattande översvämningar som 
påverkade tiotusentals människor. Islamic Relief bistod 
i en Sida-finansierad akutinsats med nödhjälp till 3 410 
människor. Dessa fick vouchers för att köpa mat och hy-
gienutrustning på den lokala marknaden, vilket enligt 
Islamic Relief Malis erfarenhet är effektivare än att dela 
ut matpaket och samtidigt ger större självständighet åt 
lokalbefolkningen.

KVINNOR STÄRKS I KENYA

Kenya har en stark ekonomisk tillväxt, men har sam-
tidigt mycket stora ekonomiska klyftor. Wajir County 
i nordöstra Kenya är hem för nomadfolk vars främsta 
inkomst kommer från boskapsuppfödning. Kvinnor 
är extra marginaliserade och har begränsat inflytande 
över frågor som berör dem. Många är begränsade till 
hemmet. Kvinnor har sämre inkomster än män och 
flickor går i lägre utsträckning klart skolan än pojkar. 
Mellan 2016 och 2018 drev Islamic Relief ett projekt 
finansierat av Forum Syd för att stärka marginalisera-
de grupper både ekonomiskt och socialt.I Oromiaregionen fick 1300 personer vatten, 

tvål och utbildning i hygienfrågor.
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Bland annat etablerades 15 kvinnogrupper med 
346 medlemmar där varje kvinna fick tre getter, 
för att kunna förse sina familjer med mjölk och en 
inkomst. Kvinnorna fick också gå företagar- och 
ledarskapskurser för att kunna utveckla sina verk-
samheter.  När kvinnorna blev starkare ekonomiskt 
ökade också sannolikheten att de skulle delta i 
beslutsfattande i lokalsamhället. Med hjälp av 22 

kvinnonätverk stärktes kvinnors inflytande i besluts-
processer ytterligare. 

 
Lokalsamhällena i Wajir County är mycket sårbara 
för klimatförändringar. Genom att plantera träd, 
odla i växthus, starta plantskolor och starta mil-
jöklubbar i tio skolor kunde vi både praktiskt och 
teoretiskt stärka deras kapacitet att hantera klimat-
förändringar. 

“Genom projektet har jag kunnat etablera ett eget 
företag: jag driver en liten affär på marknaden. Vi 
kvinnor har också lärt oss om vår rätt till land och 
naturresurser, och äger nu land ihop där vi odlar gräs 
och planerar att plantera fruktträd. I projektet lärde 
jag mig också olika påverkansstrategier, vilket har gett 
mig en mer makt i lokalsamhället. 

Nu deltar jag mer aktivt i besluten i byn. På det 
privata planet har projektet också stärkt mig myck-
et. Jag och min man skiljde oss för en tid sedan, och 
genom projektet har jag fått mer kunskap om mina 
rättigheter som ensamstående mamma. Jag fick stöd i 
att begära att min man skulle bidra till försörjningen 
av våra barn trots att vi inte bor ihop.”

- Nuria Osman, 35-årig åttabarnsmor som deltog 
i Islamic Reliefs utvecklingsprojekt i Wajir County i 
Kenya.

Kvinnor i Wajir County, Kenya fick gå företagar- och 
ledarskapskurser för att utveckla sina verksamheter.

När kvinnor blir starkare ekonomiskt ökar sannolikheten 
att de deltar i beslutsfattandet i lokalsamhället.
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naliserade, konservativa och mansstyrda regionerna 
i landet och kvinnornas roll är begränsad till hus-
hållet. För att stärka kvinnor i regionen ekonomiskt 
och socialt organiserar Islamic Relief med medel från 
Forum Syd sex kvinnokooperativ i Tataouine. Genom 
ullbearbetning, hantverk, getuppfödning och livs-
medelsproduktion skapar de egna inkomstkällor och 
främja deras självständighet. Genom projektet verkar 
Islamic Relief för att uppnå flera av FN:s globala mål, 
exempelvis mål nummer 1 om utrotad fattigdom och 
mål nummer 5 om jämställdhet.

EKONOMISK SJÄLVSTÄNDIGHET FÖR KVINNOR I

TUNISIEN

Tunisien är ett land där den ekonomiska utveckling-
en varit förhållandevis positiv och fattigdomen har 
minskat under de senaste decennierna. Kvinnors 
läskunnighet och hälsa är bättre än i omgivande 
länder. Men klyftorna mellan stad och landsbygd är 
fortfarande stora, och fortfarande dominerar tradi-
tionella könsroller, inte minst i de sydöstra delarna av 
landet.
Tataouine i sydöstra Tunisien är en av de mest margi-

Mellan april och juni distribuerades rent vatten 
med lastbil till drygt 11 000 mäniskor i Somalia.
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ISLAMIC RELIEF VÄSSAR VÅRT ARBETE 
MED ATT INKLUDERA KVINNOR

I kriser och katastrofer påverkas kvinnor, flickor, män 
och pojkar olika. För att säkerställa att Islamic Reliefs 
insatser når kvinnor i lika hög grad som män krävs 
mer än att räkna antal mottagare av respektive kön. 
För att ta tillvara kvinnors potential att bidra till en 
positiv utveckling i lokalsamhällena måste de vara 
aktiva deltagare i utformningen av projekten. Ska man 
exempelvis bygga en brunn är det oerhört viktigt att 
kvinnor har inflytande över planeringen, eftersom det 
i många länder är kvinnor som hämtar vatten. Det är 

också viktigt att projektpersonal utbildas i genusfrågor 
för att kunna inkludera kvinnor, flickor, män och pojkar 
i projekten. 

Att säkerställa att hänsyn tas till kvinnors behov och 
prioriteringar kallas ”gender mainstreaming”, och 
under 2018 gick en av handläggarna på Islamic Reliefs 
internationella avdelningen en tre veckor lång kurs i UN 
Womens regi kring detta. Nu arbetar vi med att säker-
ställa att kvinnor inkluderas i alla våra projekt.
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4NATIONELLA 
AVDELNINGEN

Islamic Reliefs uppdrag är att lindra mänskligt 
lidande och ge människor verktyg att ta sitt öde i sina 
egna händer. Även i Sverige är behoven stora, och 
här bistår vi med både akut nödhjälp och långsiktiga 
insatser för att stärka människor. Våra målgrupper 
är främst asylsökande, nyanlända och ensamkom-
mande barn, och behoven skiljer sig åt mellan dessa 
målgrupper. För asylsökande och nyanlända skapar 
vi mötesplatser, nätverk och hjälp med språket – av-
görande pusselbitar för att klara sig i 
ett nytt land. För de ensamkomman-
de unga vi möter är behoven ofta av 
mer akut art. För att underlätta deras 
situation delar vi bland annat ut mat, 
och bistår med övernattningsmöjlig-
heter för människor som annars bor 
på gatan. 

MOBILA MÖTESPLATSER 
Hur ska man veta hur arbetsmarkna-
den, utbildningssystemet och sjukvår-
den fungerar i ett helt nytt land? Var kan man träffa 
folk i samma situation eller öva på språket? På Islamic 
Reliefs Mobila Mötesplatser i Skåne och Stockholm 
har asylsökande fått samhällsvägledning, för att stärka 
individens roll i samhället och förebygga passivitet. 
Bussarna har funnits på plats i en lång rad bostads-
områden runtom i Stockholm för att finnas nära till 
hands för de boende. Totalt har vi nått 2 400 personer 
i Stockholm och majoriteten har varit kvinnor och 
ensamkommande unga tjejer. 

I Skåne har vi haft stort fokus på hälsofrämjande 
insatser för kvinnor och mödrar, och har nått totalt 
550 personer. Vi har åkt och tränat och åkt på utflyk-
ter till parker, lekland och badplatser. Denna typ av 
insatser har ofta svårt att nå ut till kvinnor, då de tar 
det primära barnansvaret och därmed ofta håller sig i 
och nära hemmet. Genom att arrangera barnvänliga 
aktiviteter har vi i stor utsträckning fått med kvinnor 
på aktiviteterna.

Mötesplatserna har finansierats med medel från 

Länsstyrelserna i Skåne och Stockholm. I Stock-
holm avslutades satsningen i september och i Skåne 
i november, men vi planerar att söka ytterligare 
medel för att kunna återuppta verksamheten under 
2019. De Mobila Mötesplatserna är viktiga för att ge 
människor ett sammanhang och stöd när de ska sina 
första steg i ett helt nytt land, och vi hoppas att den 
nu väl etablerade arbetsformen får fortsätta.
En nyckel till att vi lyckas nå våra målgrupper är 
projektledarnas breda språkkunskaper och kulturella 
kompetens. Projektledarna har fått ovärderligt stöd 
från våra volontärer – ett 15-tal personer i Stockholm 
och Skåne har givit av sin tid och sitt engagemang. 
Utöver detta har en lång rad företag donerat fika, 

hygienprodukter och 
böcker. Till dessa hör 
bland andra Body Shop, 
Ica, Gateau, Akademibok-
handeln, restaurangerna 
Kebabkungen och Amida 
på Södermalm, Zafiren i 
Botkyrka, JoNour, samt 
Loviseberg Råsaft.

Ett av Islamic Reliefs mål 
är att verka för jämställd-

het mellan män och kvinnor och vi har ett aktivt 
jämställdhetsperspektiv när vi planerar och genom-
för våra insatser i Sverige. Vi arbetar med särskilda 
insatser för kvinnor och tjejer eftersom dessa är i 

Projektet Mobila mötesplatser riktar sig till nyanlända 
med samhällsinformation om det nya landet.
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stort behov av samhällsinformation, men genomför 
även specifika insatser för att bryta isolering. I rekry-
teringen av volontärer och projektledare arbetar vi 
aktivt med att uppnå jämn könsfördelning. Projektet 
Mobila Mötesplatser har haft en kvinnlig och en 
manlig projektledare, vilket förbättrat våra möjlig-
heter att nå kvinnor och tjejer. En del av vår strategi 
har varit att hitta nyckelpersoner bland asylsökande 
kvinnor som i sin tur kunnat marknadsföra projektet 
i sina nätverk. Vårt mål har varit att skapa trygga 
platser där män och kvinnor kan delta på lika villkor, 
och vi har arbetat med att ge kvinnor och män lika 
stor plats under föreläsningarna. 

 
Till mötesplatserna har många unga tjejer som 
kommit ensamma till Sverige sökt sig. Att bistå dessa 
med råd och stöd har inte legat inom ramen för 
projektet, men i den mån vi har haft möjlighet har 
vi gjort det. För dessa unga tjejer är åldersuppskriv-
ningar ett stort problem, och ett exempel på detta är 
Halima, som vi berättade om i våra sociala medier på 
Internationella Flickadagen den 11 oktober. Halima 
flydde från Al-Shabab i Somalia och var mycket ung 
när hon kom till Sverige. När Halimas ålder skrevs 
upp med hjälp av den mycket kritiserade metoden 
för medicinsk åldersbedömning tvingades hon flytta 
från sitt familjehem och var mycket rädd att utvisas 
till Somalia.

Islamic Relief stöttar dessa flickor med informa-
tion om asylprocessen, kopplar ihop dem med andra 
i samma situation och ordnar fritidsaktiviteter. I 
november nåddes vi av den mycket glädjande nyhe-
ten att Halima hade fått åldern nedskrivning – och 
dessutom fått uppehållstillstånd. Nu kan hon fortsät-
ta sina studier i Sverige med målet att bli läkare!

Ensamkommande flickor är en grupp med sär-
skilda förutsättningar och behov, som vi hoppas att 
kunna utveckla vårt arbete med under år 2019. 

VI FINNS DÄR SAMHÄLLET SVIKER 
Trots att Sverige är ett välfärdsland där människors 
grundläggande behov ska vara täckta – till skillnad 
från många andra av de länder som Islamic Relief 
verkar i – så finns det även här stora grupper som 
välfärdssystemet inte fångar upp och som har svårt 
att klara dagen. Islamic Relief hjälper människor som 
hamnar i ekonomiska svårigheter, med mat, kläder 
eller medicinkostnader och ibland med att reda ut en 
obetald hyra eller elräkning. Till vår behövande-te-
lefon ringer runt 100 människor i månaden i behov 
av hjälp. Lika många har besökt moskén och fått vår 
hjälp med kläder, skor och annat. Varje dag delar vi 
ut mat och matpaket med bland annat ris, spaghetti 
och olja.

Och även i Sverige finns det dessvärre mycket 
unga personer som bor på gatan. Det handlar ofta 
om barn som kommit ensamma till Sverige och lever 
papperslösa. Det yngsta barnet vi träffat var nio år, 
de flesta är tonåringar. De sover under bilar, under 
broar, under bänkar. När behovet är som allra störst 
under vintermånaderna ordnar vi med övernattning-
ar till en del av dessa unga. Från mitten av december 
2018 kunde Islamic Relief erbjuda övernattning vid 
över hundra tillfällen, i samarbete med vårt nätverk 
Goda Grannar där även Stockholms Moské och 

Svenska Kyrkans 
församlingar på 
Södermalm ingår. 
Vi delade också ut 
strumpor, underklä-
der, vantar, mössor 
och mat med hjälp 
av butiken X-Price.

RAMADAN, EID AL-ADHA OCH JUL

Högtider är tillfällen för gemenskap och samhö-
righet, vilket är oerhört viktigt inte minst för män-
ni-skor som saknar nätverk och ekonomiska resurser. 
Under Ramadan 2018 delade vi ut mat till över 7 000 
personer och under Eid al Fitr och Eid al Adha delade 
vi bland annat ut godis och presenter till nyanlända. 
Från allmänheten fick vi in 800 presenter att dela ut, 

Halima flydde från Al-Shabab i Somalia men 
fick till slut goda nyheter efter en tid i Sverige.
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och även butikerna Rusta och Lekia har bidragit med 
presenter. Även vid dessa tillfällen har volontärer 
givit av sin tid för att kunna dela ut presenterna.

ISLAMIC RELIEF ERBJUDER STÖD TILL SAMHÄLLET

VID KRISER

Sommaren 2018 var den varmaste på mycket länge, 
med vattenbrist och mycket svåra skogsbränder till 
följd. Islamic Reliefs starka nätverk bland lokalfören-
ingar runtom i landet ger oss goda förutsättningar att 
nå ut med information och mobilisering i kriser som 
denna. Under sommaren 2018 arbetade vi tillsam-
mans med våra medlemsorganisationer med brand-
säkerhet i Stockholms förorter. Vi har också arbetat 
med informationsspridning om torka, brandrisker 
och eldningsförbud. Materialet har spridits till de 
muslimska trossamfunden och genom dem till för-
samlingar och föreningar.
Vi reste även Ljusdal, träffade en lokalförening och 
bistod med materiella resurser så att de kunde delta 
i frivilligorganisationers gemensamma arbete med 
brandsläckning i Fjärila.

NÄTVERKET GODA GRANNAR VÄLKOMNAR

NYANLÄNDA

Islamic Relief, Stockholms moské och Svenska kyr-
kans församlingar på Södermalm utgör tillsammans 
nätverket Goda Grannar. Vi startade under flykting-
vågen 2015 med att erbjuda en hjälpande hand till de 
många nyanlända som kom till Sverige. Akuta insat-
ser med tak över huvudet följdes av mer långsiktiga 
insatser som språkkaféer, samhällsrådgivning och 

mötesplatser, vilket är en del av vad Goda Grannar 
arbetat med under 2018. Under året har vi matchat 
tio kompisfamiljer där en etablerad familj får träffa 
och lära känna en nyanländ familj, till stor glädje för 
båda parter.

Under året drog Goda Grannar också igång en ny 
satsning på Norrmalm tillsammans med Norrmalms 
stadsdelsförvaltning och Norrtulls Sportklubb. 
Satsningen finansierades av Länsstyrelsen i Stock-
holm med syfte att förbättra integrationen. Goda 
Grannars målgrupp är de 450 nyanlända som bor på 
Norrmalm, men som inte alltid hittar till aktiviteter 
som arrangeras av stadsdelsförvaltningen. Detta 
gäller i första hand föräldralediga med små barn. 
Goda Grannar arrangerar utflykter för nyanlända 
och etablerade föräldralediga till exempelvis Explo-
ria lekland, Moderna Museet och Naturhistoriska 
riksmuseet. I oktober anordnade vi en mycket lyckad 
grannfest på genomgångsboendet Vasen. Uppskatt-
ningsvis 150 boende på genomgångsboendet och 50 
etablerade grannar kom på festen, som uppmärksam-
mades stort i lokaltidningen Vi i Vasastan12.

Under skogsbränderna sommaren 2018 tog Islamic Relief initiativet 
att kratta torra löv tillsammans med lokalföreningar i Stockholm.
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MÖTESPLATS MEDKÄNSLA

Arbetet har pågått länge, och i december höll vi 
äntligen en intern invigning av Mötesplats Medkäns-
la – Islamic Reliefs nya kafé vid Medborgarplatsen. 
Här kommer vi att arrangera aktiviteter i form av 
föreläsningar, seminarier och volontärträffar, delvis i 
samarbete med studieförbundet Ibn Rushd som ock-
så hyr en del av lokalen av oss. Vi kommer informera 
om våra internationella projekt och använda lokalen 
när vi genomför de nationella projekten.

STARKARE TILLSAMMANS MED ANDRA

Islamic Relief är en aktör bland många i det svenska 
civilsamhället. För att kunna åstadkomma föränd-
ring för våra målgrupper och stärka vår ställning 
som trovärdig nationell aktör är det viktigt att 
upprätthålla nätverk med andra organisationer med 
överlappande eller gemensamma intressen. Vi är en 

Mötesplats Medkänsla - Islamic Reliefs nya kafé 
vid Medborgarplatsen i Stockholm.

"Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses 
som om han hade räddat hela människosläktet. 

(Koranen 5:32) 

del av Concord Sverige, en plattform för 63 organi-
sationer som arbetar med utveckling och bistånd, 
samt Forum – Idéburna organisationer med social 
inriktning.

ATT SKYDDA BARN - EN CENTRAL DEL AV VÅRT

UPPDRAG

Islamic Relief ska verka för våra målgruppers bästa, 
och till varje pris undvika att göra skada. När det 
handlar om barn är detta åtagande extra viktigt, då 
barn på många sätt är extra utsatta. Islamic Relief 
Worldwide har tagit fram en Safeguarding Policy 
som alla anställda och volontärer som arbetar med 
barn eller unga ska följa. Islamic Relief Sveriges 
nationella avdelning arbetar med att anpassa detta 
dokument till svenska förhållanden, eftersom vi i vår 
verksamhet i Sverige möter några av landets mest 
utsatta barn och unga.
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5INSAMLING OCH 
KOMMUNIKATION

Utan finansiering kommer vi inte långt i vårt arbete 
för att minska mänskligt lidande och bidra till en 
rättvis och hållbar global utveckling. Merparten av 
Islamic Reliefs insatser internationellt finansieras av 
Sida, Forum Syd och Radiohjälpen, men de egna in-
samlade medlen är en viktig del, och summan vi får 
in genom privata donationer växer. Den egna insam-
lingen är en förutsättning för att vi ska kunna vara en 
flexibel organisation som bidrar där behoven är som 
störst, och för de Forum Syd-finansierade projekten 
vi driver är det dessutom ett villkor att vi bidrar med 
egna insamlade medel. Under 2018 samlade vi in 21,7 
miljoner kronor från privata givare, en ökning med 
över fyra miljoner kronor jämfört med föregående år.

På Insamlings- och kommunikationsavdelningen 
bedriver vi insamlingsarbete i moskéer, genom eve-
nemang och online, ofta med hjälp av volontärer. Vi 
hanterar också givarvård och vårt fadderprogram. 
För att legitimera våra insatser är det också avgöran-
de att vi berättar vart pengarna går och vilken skill-
nad de gör. Detta arbetar vi med på Insamlings- och 
kommunikationsavdelningen.

ÅRETS INSAMLINGSKAMPANJER - FÖR 
AKUT STÖD OCH LÅNGVARIGA INSATSER
Den 16 maj till 14 juni 2018 pågick ramadan, som är 
Islams viktigaste högtid och Islamic Relief Sveriges 
största insamlingsperiod. Många muslimer väljer 
då att betala zakat al-fitr, som är en fast summa som 
betalas under ramadan (år 2018 var det 75 kronor) 
och zakat al-mal, som är en summa som beräknas 
utifrån vars och ens förmögenhet. Under ramadan 
fokuserar många muslimer extra på att göra gott, 
och det är ett bra tillfälle för Islamic Relief att visa 
på den skillnad som donationerna gör för utsatta 
människor över hela världen. Under ramadankam-
panjen 2018 delade kända profiler med sig av sina 
ramadanreflektioner och där vi berättade vilken 
skillnad de insamlade pengarna gör i människors 
liv.

Utöver att regelbundet besöka moskéer och samla 
in pengar arrangerade vi också andra fysiska insam-

lingsevenemang. I både Göteborg och Stockholm 
arrangerade Islamic Relief mamma-iftar på Mors 
dag den 26 maj. ”Alla dagar är Mors Dag, glöm inte 
mammorna i Jemen, Somalia, Palestina och Syrien” 
var vårt insamlingsbudskap.

I båda dessa städer arrangerades även Mega-iftar 
där vi bjöd på donerad mat och samtidigt samlade 
in pengar. 

I samband med Eid al-Fitr den 17 juni arrangera-
de Islamic Relief tillsammans med studieförbundet 
Ibn Rushd vår årliga Eidfestival i Hågelbyparken i 
Tumba, där intäkterna från försäljningen gick till 
vårt arbete.

Islamic Reliefs arrangerade en mamma-iftar för att fira 
mödrar och samtidigt samla in pengar till behövande. 

Knytkalas under bar himmel. Mega-iftar arrang-
erades i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Yazan Alloh bor i Uppsala där han 
pluggar till kock – men på fritiden 
är han volontär med Islamic Relief.  
Här berättar han om varför.
VARFÖR ÄR DU VOLONTÄR?

– Jag är volontär eftersom jag tycker om att hjälpa 
människor. Jag vill vara en aktiv person i samhället 
och samtidigt göra goda saker för andra.

HUR KOM DU I KONTAKT MED ISLAMIC RELIEF?

– Min första kontakt med Islamic Relief var när min 
vän Mohammed bjöd in mig till ett volontärmöte. 
Syftet var att de ville hjälpa folk som hade drabbats 
av krig. Då kände jag direkt att det var något jag 
ville bidra till.

VILKA EVENT HAR DU VARIT MED PÅ?

– Jag har varit med under ramadan när vi delade ut 
mat och iftar till fastande människor. Jag var även 

med under Eid-festivalen och hjälpte till med att 
grilla och servera mat. Det var väldigt roligt och jät-
tetrevligt att se allt folk som hade samlats och hade 
trevligt tillsammans med familj och vänner.

ROLIGASTE VOLONTÄRMINNET?

– Mitt mest minnesvärda tillfälle som volontär är 
nog när jag serverade mat under Eid-festivalen. Jag 
kommer ihåg att det var en jättelång kö för att köpa 
hamburgare när det plötsligt började regna. Många 
barn och vuxna stannade kvar och ville köpa grillat, 
så vi fortsatte att grilla och serverade i regnet. Det 
är nog något jag alltid kommer att minnas.

VILL DU UPPMANA ANDRA ATT BLI VOLONTÄRER?

– Ja absolut, eftersom det är bra för samhället. Man 
kan hjälpa folk i behov och samtidigt lära känna nya 
vänner och skapa bekantskap med andra volontärer 
och folk som man träffar i samband med olika akti-
viteter. Så jag tycker verkligen att det är något man 
bör prova på att göra.
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14 organisationernas bössinsamling på gator och torg 
tillsammans med tv-galan den 5 oktober in över 77 
miljoner kronor som nu går till att förbättra barns liv 
världen över.

Temat för insamlingen var ”barndomsdrömmar”, 
och vi producerade filmer med flyktingbarn i Liba-
non där de fick berätta om just sina drömmar. Dessa 
barn går i en skola som rustats upp av Islamic Relief 
med pengar från Världens Barn. 
Ett återkommande insamlingsevenemang under 
Världens barn har varit när präster sålt prästost i 
Södertälje. År 2017 bjöd Islamic Relief in imamer att 
delta, vilket nu är ett återkommande mycket uppskat-
tat evenemang som under 2018 fick uppmärksamhet i 
både radio och tv. 
I Göteborg värvade Islamic Relief volontärer som 
skramlade till förmån för Världens Barn i sam-
band med en fotbollsmatch mellan BK Häcken och 
Malmö FF den 7 oktober. Redan under Eidfestivalen 
på Världskulturmuseet i Göteborg den 26 augusti 
smygstartade vi Världens barn-kampanjen med ett 

Världens barn-quiz och insamling.

Islamic Relief Sverige fick under Ramadan in drygt 
sju miljoner kronor, och runtom i världen delades 
över 250 000 matpaket ut till 1,3 miljoner behö-
vande. Två av dessa var Morjina och hennes dotter 
Tania i Thakurgaondistriktet i Bangladesh. Morjina 
är daglönare och får ihop till mat genom att arbeta 
i grannars hem eller affärer. Lyckas hon inte få ihop 
pengar så det räcker är hon beroende av grannarnas 
välvilja för att få mat. ”Tjänar jag bra kan vi äta tre 
gånger om dagen. Annars kanske det bara blir en 
eller två gånger. Tack vare matpaketen från Islamic 
Relief kommer vi ha mat så det räcker under hela 
Ramadan.”
 
ADAHI/QURBANI - MAT PÅ BORDET TILL DE

MEST BEHÖVANDE

I augusti inföll nästa stora muslimska högtid, Eid 
al-Adha, där man skänker kött till behövande. Under 
parollen Ge ”Adahi/Qurbani – ge kärlek” samlade 
Islamic Relief Sverige in 1 687 922 kr. Tillsammans 
med resten av IR-familjen blev insamlingen till 537 
797 paket med kött till över nästan 3,1 miljoner behö-
vande världen över. Islamic Relief är måna om att köpa 
köttet på plats för att gynna den lokala ekonomin och 
boskapsuppfödare.

VÄRLDENS BARN - TRYGGHET FÖR ALLA BARN

Fler barn ska få tillgång till en trygg uppväxt, utbild-
ning och mat för dagen – det är målsättningen med 
den landsomfattande Världens barn-kampanjen, 
som Islamic Relief är en del av. Under ett par veckor i 
september och oktober kraftsamlar 14 organisationer 
tillsammans med Sveriges Television, Sveriges Radio 
och Utbildningsradion för världens barn. I år drog de 
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VINTERKAMPANJ VÄRMER OCH MÄTTAR

MEDMÄNNISKOR

Varm choklad, pulka och snöbollskrig – eller brist 
på tak över huvudet, brist på mat och brist på värme. 
Vintern ter sig olika beroende på var i världen man 
befinner sig. För människor på flykt som redan utstår 
svåra prövningar innebär vintern en extra tuff period. 
Varje vintersäsong driver Islamic Relief en vinterkam-
panj. Mellan december 2017 och sista januari 2018 
drog vi in totalt 3 miljoner kronor, där 665 000 kronor 
var märkt med ”vinter” och 2,1 miljoner kronor var 
omärkta bidrag. Av de omärkta bidragen kan man 
anta att en hel del hade donerat efter att ha tagit del av 
vinterkampanjen. I mitten av december 2018 drog vi 
igång vinterkampanjen för säsongen 2018-2019, där 
bland annat filmen ”En vinter, olika världar” ingick.  
 
AKUTA APPELLER I SAMBAND MED
KRISER - NÅGRA EXEMPEL
Plötsliga naturkatastrofer eller utvecklingen i sam-
band med pågående kriser och konflikter går inte all-
tid att förutse, men ofta ökar allmänhetens givarvilja 
i samband med sådana kriser. Här är några exempel 
på akuta insamlingskampanjer som Islamic Relief 
bedrivit under 2018.

BELÄGRINGEN AV ÖSTRA GHOUTA

”Dör man inte av bomberna så dör man av hungern”. 
Så sa en hjälparbetare i TV4 i samband med attack-
erna mot Östra Ghouta i Syrien i februari 2018. I den 
belägrade staden hade affärer, bagerier, vägar och 
sjukhus förstörts, men 400 000 civila fanns kvar och 
kunde inte ta sig därifrån. Många av dessa gömde 
sig under jord och kämpade för att överleva dagen. 
Det var oerhört svårt att nå civila med humanitär 
hjälp, men Islamic Reliefs team på plats kunde trots 
svårigheter dela ut livsviktiga förnödenheter till 
befolkningen.   

I en akut appell samlade Islamic Relief in 1 032 034 
kr. I anslutning till detta anordnade vi minnesmani-
festationer i Göteborg och Stockholm, dit människor 
kom för att visa solidaritet med folken i Jemen och 
Syrien.

TSUNAMIN I INDONESIEN

Över 2 000 människor dog och över 170 000 
människor beräknades bli hemlösa när en förödande 
jordbävning och efterföljande tsunami drabbade ön 
Sulawesi i Indonesien den 28 september. Tillgänglig-
heten på plats var en svår utmaning för humanitära 
aktörer, men Islamic Relief och våra lokala part-
nerorganisationer fanns tidigt på plats och bistod 
befolkningen med akut nödhjälp. Islamic Relief 
Sverige lanserade en akut insamlingskampanj som 
genererade 186 886 kr. 

HUNGERN I JEMEN

Kriget i Jemen gick in på sitt fjärde år och hotet om 
en annalkande svält fick vad som har kallats för ”det 
bortglömda kriget”, att under hösten hamna i medias 
blickfång. Belägringen av hamnstaden Hodeida 
gjorde att livsviktigt humanitärt bistånd fastnade och 
fick svårt att nå ut till den hårt prövade befolkning-
en. Under hösten fokuserade vi i våra sociala medier 
mycket på situationen i Jemen och vårt arbete där. 
I Göteborg arrangerade vi en fotbollsmatch där vi 
samlade in pengar till Jemen. Bland annat auktione-
rades ett signerat exemplar av boken ”De kommer att 
drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru 
ut. Under hela år 2018 märktes 2 160 767 insamlade 
kronor med "Jemen".



47

ring i världen kan utgöra ett fullständigt skydd mot 
det urskillningslösa våldet”
”Människor ber om mer mat. Men oavsett vad vi 
gör kan en biståndsorganisation inte mätta en hel 
befolkning.”

I december inleddes fredssamtal mellan parterna i 
Jemen i Rimbo norr om Stockholm. Islamic Relief 
välkomnade parternas vilja att tillsammans arbeta 
för en lösning på den pågående konflikten i Taiz och 
överenskommelsen och en vapenvila i just Hodeida. 
Detta tillsammans med åtgärder för att underlätta 
transporter i landet har potential att göra stor skill-
nad för miljontals människor.

SALEM JAFFER BAOBAID är projektkoordinator i Jemen 
för Islamic Relief. Den 8 november skrev han en rapport 
på nyhetssajten Irin om den tilltagande desperationen i 
hamnstaden Hodeida och utmaningarna med att försöka 
bistå befolkningen med livsviktigt humanitärt stöd. 
”Basvaror som vi är beroende av, som ris, olja och 
grönsaker har blivit dyrare och nästan omöjliga att hitta. 
--- Vissa människor i Hodeida har sålt sina hem för att 
kunna mätta sin familj.”
”När slaget om staden kommer närmare ligger jag vaken 
på natten och lyssnar på skottlossning och oroar mig 
för hur jag kan skydda min personal och de människor 
vi hjälper. Jag grubblar över varje detalj, men kriget har 
varit skoningslöst och oförutsägbart, och ingen plane-

"Människor ber om mat.
Men oavsett vad vi gör kan en 
biståndsorganisation inte mätta
en hel befolkning."
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Med längre framförhållning är utsikterna goda att vi 
kan samla in ännu mer pengar i samband med lik-
nande evenemang framöver, då de medverkande har 
visat intresse för att upprepa evenemanget. 
Den 28 december arrangerade vi det mycket lyckade 
evenemanget ”Bakförsäljning för Jemen” i Stock-
holm, där bland annat 11-åriga Betul vad en av volon-
tärerna. Dessa evenemang drog in runt 14 000 kronor 
vardera. ”Det känns bra att jag kan hjälpa andra och 
göra dem glada”, sa Betul.

KAMPANJER FÖR SOCIAL MOBILISERING

I SVERIGE

För att nå vårt mål om en rättvis och hållbar global 
utveckling samlar Islamic Relief inte bara in pengar 
till våra projekt. Vi bedriver också opinions- och 
påverkansarbete för att påverka människors hand-
lingar och skapa social mobilisering. Under året har 
vi drivit två påverkanskampanjer: en om klimatför-
ändringar och en mot könsbaserat våld. 

I Sverige fick vi under sommaren ett smakprov på 
hur ett förändrat klimat kan ta sig uttryck i form av 
skogsbränder och vattenbrist. I många av de länder 
där Islamic Relief verkar är klimatförändringar 
redan vardag, och konsekvenserna ödesdigra med 
matbrist, konflikter och stora flyktingströmmar till 
följd. 

Miljökampanjen ägde rum i våra sociala medier i 
september. I en film som fick stor spridning på Fa-
cebook medverkade Imam Khaled Eldib från Stock-
holms moské och hans dotter Tasneem Eldib och 
uppmanade människor att ta ansvar för vår gemen-
samma jord. Inom ramen för kampanjen berättade 
vi också för våra följare om Islamic Reliefs miljö- och 
klimatrelaterade projekt världen över.  

Våld mot kvinnor och flickor är en av världens all-
varligaste kränkningar av mänskliga rättigheter. Den 
25 november till 10 december anslöt sig Islamic Relief 
till den globala kampanjen ”16 Days Of Activism” för 
att stoppa våldet mot kvinnor. I Sverige blev start-
skottet debattartikeln ”Våld mot kvinnor strider mot 
Islam” som vi skrev i Aftonbladet tillsammans med 
Imamrådet (se även s.50). De påföljande veckorna 
lyfte vi enskilda kvinnors berättelser och berättade 
om Islamic Reliefs arbete mot könsbaserat våld runt-
om i världen.

Vi producerade även två videoklipp där Islamic 
Reliefs ordförande Lamia Elamri och skådespelaren 
Sarah Ameziane tog ställning mot könsbaserat våld 
samt översatte en predikan mot könsbaserat våld 
framtagen av Islamic Relief Worldwide. 

11-åriga Betul hjälpte till under
"Bakförsäljning för Jemen" i Stockholm.
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Via Sveriges Imamråd distribuerades denna till 
svenska imamer, och i förlängningen fick en stor 
del av Sveriges muslimer ta del av budskapen under 
fredagsbönen.
 
#HJÄRTAVÄRLDEN - GLOBALA FRÅGOR PÅ AGENDAN

INFÖR VALET

Islamic Relief Sverige är medlem i Concord, en platt-
form för civilsamhällesorganisationer som arbetar 
med globala frågor. Inför det svenska riksdagsvalet i 
september 2018 genomförde Concord en enkät bland 
riksdagspolitiker med ansvar för nyckelområden 
inom global utveckling, för att få dem att ställa sig 
bakom sex viktiga budskap.  Utifrån detta utforma-
des kampanjen #hjärtavärlden som Islamic Relief 
anslöt sig till, där vi uppmanade samtliga partier att 
ställa sig bakom budskapen.

STARKARE VARUMÄRKE FÖR EN STARKARE

ORGANISATION

För att kunna bedriva våra viktiga insatser i Sverige 
och i världen är Islamic Reliefs trovärdighet som 
organisation viktig. Vi behöver legitimitet både för 
att kunna samarbeta med andra organisationer, för 
att bedriva ett framgångsrikt insamlingsarbete, och 

för att stå starka i samband med eventuella gransk-
ningar. 
Islamic Relief Sverige är en välkänd och etablerad 
organisation i den muslimska världen både inter-
nationellt och i Sverige. För många icke-muslimska 
svenskar är vi dock okända. På grund av den relativt 
utbredda islamofobin i samhället kan vårt namn och 
logga antas väcka misstänksamhet.

Under sommaren 2018 anlitade Islamic Relief Sverige 
därför PR-byrån Westander för att hjälpa oss genom-
föra aktiviteter för att stärka vårt varumärke. Under 
hösten gjordes en baslinjemätning för att undersöka 
hur svenskarnas attityder till Islamic Relief ser ut. 
Mätningen gjordes av Opinionsinstitutet Sifo och 
visade att 5 procent av befolkningen känner till 
oss. När de får förklarat att vi är en ”internationell 
hjälporganisation med verksamhet i 50-talet länder” 
är 10 procent ganska eller mycket positiva, 9 procent 
är ganska eller mycket negativa, och 82 procent är 
tveksamma. Siffrorna är inte särskilt uppmuntran-
de, men eftersom den stora majoriteten anger att de 
är ”tveksamma”, så har vi gott hopp om att ge dessa 
en positiv bild av oss genom att informera om vårt 
viktiga arbete. 

Islamic Relief Sverige är en välkänd och etablerad organisation i den muslimska välden. 
För många icke-muslimska svenskar är vi dock okända. Sommaren 2018 anlitades 
PR-byrån Westander för att hjälpa oss stärka vårt varumärke.
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För att göra en organisation mer känd och dess varu-
märke mer positivt laddat är deltagande i samhälls-
debatten en ofta en mycket effektiv metod. Under 
hösten genomförde vi i samarbete med Westander en 
rad aktiviteter för att nå ut till den svenska allmän-
heten, och i synnerhet till samhällsengagerade per-
soner som är toleranta mot andra kulturer, positivt 
inställda till bistånd och värderar fred, mänskliga 
rättigheter och demokrati högt. Målsättningen är 
att sätta bilden av Islamic Relief som en organisation 
med stor kunskap inom bistånds- och utvecklingsfrå-
gor, och som är progressiv inom exempelvis jäm-
ställdhetsarbete.  

Bäst framgång hade vi med tre olika debattartik-
lar. Den 29 september publicerades debattartikeln 
”Sveriges hjälparbete får inte pausas” i på SvD.se, som 
handlade om kriget i Syrien och vikten av att Sverige 
trots trassligt politiskt läge inte åsidosätter de inter-
nationella frågorna.

Den 24 november publicerades debattartikeln ”Våld 
mot kvinnor strider mot Islam”, på Sveriges största 
tidning på nätet, Aftonbladet.se. Denna skrev Islamic 
Relief tillsammans med Imamrådet och markerade 
startskottet för vår kampanj mot könsbaserat våld. 
(se även s.48)
Båda dessa publicerades även i kortade versioner i en 
rad lokal-och regionaltidningar. I lokalpress runtom i 
landet publicerades även artikeln ”Stoppa åldersupp-
skrivningarna” där vi berättade om vårt arbete med 
ensamkommande flickor och hur hårt åldersupp-
skrivningarna slår mot dessa.

Vi har sett att debattartiklarna ger stora möjligheter 
att nå ut till många människor. Exempelvis beräknas 
debattartikeln ”Våld mot kvinnor strider mot Islam” 
ensam ha haft 1,3 miljoner möjliga mottagare, till 
ett annonsvärde av 1,9 miljoner kronor. I kommen-
tarsfälten fick vi ta emot mycket kritik, men också 
väldigt många hejarop. 

Under hösten har vi också sammanställt en lista över 
Islamic Relief Sveriges landansvariga att skicka till 
redaktioner i samband med katastrofer i länder där vi 
har verksamhet, samt uttalat oss i tidningen Om-
världen i samband med det svenska riksdagsvalet. 
Eftersom Twitter är en kanal där det finns möjlighet 
att nå makthavare och opinionsbildare och deras 
följare, har vi i viss mån återupptagit aktiviteten på 
vårt Twitterkonto. Bland annat har vi twittrat om ett 
par av våra frågor till de nya ledamöterna i utrikes-
utskottet.
En av utmaningarna med påverkansarbetet är de 
ibland tröga processerna internt, dels på grund av 

Den 15-17 november 2018 ägde Mänskliga Rättighetsdagarna rum på 
Stockholmsmässan i Älvsjö på temat "Rätten till ett liv fritt från våld".
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Den 15-17 november 2018 ägde Mänskliga Rättig-
hetsdagarna rum på Stockholmsmässan i Älvsjö 
på temat ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Dit fick 
Islamic Relief möjlighet att bjuda in Shahin Ashraf, 
genusexpert och rådgivare i påverkansfrågor på 
Islamic Relief Worldwide. För en mycket engagerad 
publik pratade hon om hedersvåld och hur Islamic 
Relief som trosinspirerad organisation kan motverka 
det.
Samtidigt deltog insamlings- och kommunikations-
chef Mohammed Mohsen under ett seminarium hos 
UN Women i New York, för att diskutera religionens 
roll inom utvecklingsfrågor. 

MOT EN TYDLIGARE GIVARRESA

För 2019 har vi satt målet att samla in 27 miljoner 
kronor från privatpersoner. För att nå dit är det avgö-
rande att vi systematiserar vårt arbete med givarvård 
och på ett mer individanpassat sätt återkopplar till 
givare med information om vad deras pengar går till. 
Vi har tagit de första stegen mot detta under 2018, 
och undersöker bland annat möjligheterna att byta 
data-system för att hantera givarna.

FADDERBARN

Ett barn med förbättrad ekonomi och utbildning 
får på köpet bättre hälsa, trygghet och matförsörj-
ning – och risken för barnäktenskap sjunker. Islamic 
Reliefs fadderprogram stöttar barn som förlorat en 
eller båda sina föräldrar, eller där familjeförsörjaren 
har övergivit familjen. Barnet kopplas ihop med en 
fadder i Sverige, som sponsrar barnet med en må-
natlig summa. Under 2018 låg denna på mellan 350 
och 450 kronor beroende på var i världen fadder-
barnet bodde.  Barnen ska få årliga hälsokontroller 
och nödvändiga vaccinationer. Ett av de viktigaste 
kraven efter säkerhet och skydd är att alla barn ska gå 
i skolan, därför villkoras rätten till att få ha en fadder 
med obligatorisk skolgång för barnet. Barnen inom 
fadderprogrammet går nästan utan undantag färdigt 
skolan och de allra flesta får också ett yrke och blir 
bättre rustade för livet än vad de hade blivit utan 
fadder. De blir på så sätt en tillgång för sitt samhälle, 
och IR:s fadderprogram påverkar hela lokalsamhället 
i positiv riktning.
I slutet av 2017 fick 842 fadderbarn hjälp och stöd via 
IR Sverige och antalet aktiva faddrar var 533.  

tidsbrist på alla avdelningar, och dels på grund av 
oklarheter kring vem som har beslutsmandat vad 
gäller att uttala sig i olika frågor. Vi arbetar med att 
skapa smidigare strukturer för det interna arbetet 
med påverkansfrågor.

PÅVERKANS- OCH INFORMATIONSARBETE I ÄLVSJÖ,

WIEN OCH NEW YORK

Ett av Islamic Relief Sveriges uppdrag är att sprida 
kunskap om utvecklingsfrågor. Utöver att synas i 
media har vi under 2018 vid flera tillfällen bjudits in 
att medverka med vår kunskap om utvecklingsfrågor 
och mänskliga rättigheter. 
I september bjöds vi in att medverka i ett panelsam-
tal hos EU-kommissionens representation i Wien 
med anledning av våra erfarenheter av interreligiöst 
samarbete för att välkomna nyanlända, vilket vi ju 
gör inom nätverket Goda Grannar. Panelsamtalet ini-
tierades av Kaiciid Dialogue Centre – King Abdullah 
Bin Abdulaziz International Centre For Interreligious 
and Intercultural Dialogue. 
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Islamic Relief Sverige verkar för en 
rättvis och hållbar global utveckling. 
Vi arbetar för att lindra mänskligt 
lidande i akuta situationer och förser 
i långsiktiga insatser människor med 
verktyg för att själva kunna ta makten 
över sina liv. 

Islamic Relief
Box 4334
102 67 Stockholm
Telefon: 08-5888 65 50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se

Verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll


